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Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att undersöka vad lärare genom erfarenhet anser om ledarskap i 

klassrummet samt hur de använder sitt ledarskap för att skapa förutsättningar för lärande. Den 

metod som tillämpats i studien är fokuserade gruppintervjuer med lärare som är erkänt duktiga 

inom ledarskap. Dessa lärare valdes ut med hjälp av Martin Karlberg som utbildar lärare inom 

ledarskap och bedriver ett projekt för att förbättra lärares ledarskap. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades utefter kategorier, som sedan har tolkats efter relevanta begrepp och 

sammanhang.  

 

Resultatet visade att de intervjuade lärarna anser att ledarkompetens väger tyngre än 

ämneskompetens och underlättar arbetet som lärare. Lärare med ett starkt ledarskap får elever 

att prestera bättre då de har en bättre förmåga att leda gruppen. Ledarskap skapar förutsättningar 

för att ge elever studiero, vilket behövs för ett effektivt lärande. Ledarskap handlar även om att 

kunna skapa förtroendefulla relationer till sina elever som ger dem trygghet. 

 

Resultatet visade också att tydlighet och struktur är viktiga aspekter av ledarskap och som 

skapar trygghet för elever. Det är även viktigt att ha tydliga ramar och vara konsekvent. Att 

skapa en klassrumsmiljö där elever hjälper och stöttar varandra är eftersträvansvärt. Det hjälper 

såväl läraren som elever och skapar ett klassrum som bygger på samarbete. Flexibilitet är även 

viktigt som ledare då man bör ha förmågan att kunna anpassa eller avbryta sin planering om det 

behövs. 

 

Arbetets slutsats är att lärare som är erkänt duktiga på ledarskap anser att ledarkompetens är en 

av de viktigaste kvalifikationerna för att vara en bra lärare och skapar bättre förutsättningar för 

lärande. 

 

Nyckelord: Pedagogik, Grundskola, Intervjuer, Lärare, Ledarskap 
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1. Inledning  

Vi är två lärarstudenter som läser den sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning 

F-3. Inför vårt examensarbete kände vi båda att vi ville skriva om ett viktigt ämne som ger oss 

kunskaper inför vår kommande yrkesroll som lärare. Vi har tidigare under utbildningens gång 

reflekterat många gånger över vikten av att man som lärare inte bara har ämnes- och didaktiska 

kunskaper, utan att man även har förmågan att vara en ledare och kan skapa ett klassrum som 

präglas av studiero. Under våra praktikperioder har vi sett klassrum där studieron brister och 

oönskat beteende hos elever tar tid och fokus från undervisningen. Vi anser att elever behöver 

en ledare i klassrummet och att en god ledarskapsförmåga skapar förutsättningar för lärande. 

 

Vägen mot ett avslutat arbete har varit lång, men har givit oss många nya kunskaper och 

tillfällen att reflektera över vår kommande yrkesroll. Vi vill rikta ett stort tack till alla lärare 

som genom sitt deltagande bidragit till vårt arbete. Vi vill även tacka Germund Larsson som 

varit vår handledare och Martin Karlberg för hans initiativ och kontaktande av kompetenta 

lärare till våra intervjuer då detta har förstärkt validiteten i vårt arbete. 
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2. Bakgrund 

Tidigare inspektioner som Skolinspektionen gjort visar att var fjärde grund- och gymnasieskola 

inte kan ge elever en skolmiljö som präglas av studiero. Enligt Skolinspektionen definieras 

studiero som en miljö där störande inslag minimeras och där fokus riktas mot det som är syftet 

med undervisningen. En granskning som bygger på observationer samt grundskoleelevers egna 

upplevelser av studiero, visar att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer samt av ett 

tydligt ledarskap i klassrummet (Skolinspektionen 2016). 

 

I och med att svenska elevers skolresultat försämrats, är även Pisa-chefen Andreas Schleichers 

råd för högre skolresultat just att skapa studiero. Det är en fråga som han därför menar är den 

viktigaste för skolan att ta tag i (Arevik 2014). 

 

Martin Karlberg skriver i förordet i Lärandets ordning och reda, att ledarskap i skolan och 

klassrummet under en längre tid betraktats med viss ambivalens. Han menar att vissa gjort 

misstaget att betrakta lärares ledarskap som en yttring för makt och förtryck. Detta har medfört 

att en del lärare tvekat inför sitt ledarskapsansvar, vilket har resulterat i en ökad risk för 

försämrad arbetsro och trygghet. “En lärare som leder arbetet i klassrummet fråntar stökiga och 

störande elever rätten att diktera villkoren i klassrummet”. Karlberg menar att om inte läraren 

tar sig an rollen som ledare, kommer någon annan att göra det. Ledarskapet i klassrummet är 

viktigt för att elever ska uppleva trygghet och trivas i skolan, men ledarskapet är även viktigt 

för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. “Genom ett effektivt och 

relationsinriktat ledarskap skapar läraren förutsättningar för att eleverna ska utvecklas till 

välutbildade och demokratiska medborgare” (Samuelsson 2017, 5–7). 

 

Det finns forskning som tyder på att klassrumsklimatet har en direkt påverkan på elevers 

lärande. Den nya zeeländska forskaren John Hattie har i sin studie Visible learning kommit 

fram till att klassrumsklimatet är en av de viktigaste faktorerna för att främja elevers lärande. 

Lärare behöver vara uppmärksamma på hur det som sker i klassrummet eller sannolikt kommer 

att ske i klassrummet, kan ha en inverkan på elevernas lärande (2012, 99). 
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I Christer Stensmos kunskapsöversikt, publicerad av Uppsala universitet, skriver han i 

inledningen att “utbildning av lärare vid Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala 

universitet, baseras på att lärare och blivande lärare måste utveckla åtminstone tre typer av 

kompetenser”. Dessa tre kompetenser är: ämneskompetens, didaktisk kompetens och 

ledarkompetens. Ämneskompetens beskrivs sammanfattningsvis som “kunskap om begrepp, 

fakta och teorier i undervisningsämnen…”. Didaktisk kompetens beskrivs som förmågan att 

kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför. Den sista kompetensen, ledarkompetens, innebär att leda och organisera en 

skolklass “som arbetande kollektiv” och därmed kunna hantera frågor som berör disciplin, 

ordning, individualisering av elevers lärande och arbete samt gruppering av elever för 

arbetsuppgifter eller olika interaktioner (1995, 2). Stensmo refererar till Walter Doyle som i 

tredje utgåvan av Handbook of Research on Teaching skriver att läraren har två uppgifter, 1) 

att vägleda lärande och 2) att upprätthålla ordning (1995, 10).  

 

Som Jacob Kounin skriver, möjliggör bemästrandet av ledarskap i klassrummet att läraren kan 

individualisera undervisning och fokusera på enskilda elever. Om barn har en positiv och lugn 

klassrumsmiljö och klassrummet är fritt från störande och avvikande beteenden kan läraren ta 

sig tid att arbeta med enskilda individer och elever kan arbeta med olika saker samtidigt (1977, 

145).  

 

Mot bakgrund av ovanstående faktum är det relevant att undersöka vad lärare med 

ledarkompetens själva anser och har för erfarenheter kring ledarskap i klassrummet.   

2.1. Begrepp 

Det begrepp som arbetet syftar till att lyfta är ledarskap i relation till klassrummet. 

 

Ledarskap i klassrummet benämns som Classroom Management i internationell litteratur.  

Begreppet handlar främst om vad lärare ska göra för att förhindra eller åtgärda elevbeteenden 

som distraherar undervisningen. Stensmo refererar till Walter Doyle, gällande forskning inom 

classroom management, som menar att begreppet i grunden är en process som handlar om 

problematik med ordningen i klassrummet, snarare än brist på elevers uppförande eller 

engagemang. Lärarens uppgift som ledare är främst att upprätta och bevara ett fungerande 

arbete i klassrummet, istället för att disciplinera elever (Stensmo 1997, 7–8). 
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Ledarskap i klassrummet kan definieras som att handskas med yttre beteenden hos barn och 

mäts genom deltagande i skolarbete och tecken på avvikande beteende (Kounin 1977, 143). 
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3. Forskningsöversikt 

Arbetets forskningsöversikt inleds med att beskriva vikten av lärares ledarskap samt olika mål 

för ett gott ledarskap. Sedan presenteras forskning kring olika ledarskapsstilar och faktorer som 

skapar ett gynnsamt klassrumsklimat. Därefter belyses forskning om barn i beteendeproblem 

och hur man kan använda sig av ledarskapsstrategier för att lyckas med sin undervisning i 

klassrummet. Sedan presenteras en fallstudie som bevisat samband mellan lärares 

ledarskapsstilar och elevers beteenden och slutligen ekologins perspektiv som menar att miljön, 

med olika dimensioner, processer och funktioner, har konsekvenser för beteendet hos de som 

finns i den. Detta perspektiv är även arbetets teoretiska utgångspunkt, vilket vi belyser 

ytterligare i ett avslutande avsnitt. 

3.1 Lärares ledarskap  

Anita Woolfolk och Martin Karlberg menar att ledarskap i klassrummet är en av de viktigaste 

frågorna för lärare och synnerligen för nyblivna lärare. Framgångsrika ledare genererar mer tid 

till lärande, gör fler elever delaktiga och hjälper dem att bli mer självstyrande. Som lärare 

behöver man skapa en positiv inlärningsmiljö som sedan bevaras under hela läsåret. För att 

åstadkomma detta är en av de bästa strategierna att försöka hindra att problem ens uppstår. När 

de uppstår, vilket såklart händer, så gäller det att agera på ett sätt som är lämpligt (2015, 52).  

 

Ledarskap i klassrummet innebär tekniker som syftar till att bevara en gynnsam inlärningsmiljö 

där beteendeproblem knappt finns. Målet med lärares ledarskap är att upprätthålla en positiv 

och produktiv inlärningsmiljö. “Det finns minst tre mål med ett gott ledarskap: att skapa ökad 

tillgång till lärande, att skapa mer tid för lärande och att skapa förutsättningar för självstyrning” 

(Woolfolk och Karlberg 2015, 54). 

 

3.1.1. Att skapa ökad tillgång till lärande 

Alla aktiviteter i klassrummet har sina egna regler. Dessa regler kan vara tydligt uttalade av 

läraren, men ofta är de implicita och osagda. Både lärare och elever kan vara omedvetna om att 

de följer olika regler för olika aktiviteter. Vanligtvis behöver elever räcka upp handen när de 

vill säga något, medan det under klassens timme kan räcka med att få ögonkontakt med läraren 

för att få komma till tals.  
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För att kunna delta effektivt i en aktivitet behöver eleverna förstå deltagarstrukturen, vilket 

innebär: regler som definierar vem som får tala, vad man får tala om, samt när, hur och hur 

länge. En del elever verkar dock inte vara lika skickliga inom detta då de deltagarstrukturer de 

tillägnat sig hemma i samspel med föräldrar och syskon inte är förenliga med skolans (Woolfolk 

och Karlberg 2015, 54–55). 

 

För att nå det första målet, att skapa ökad tillgång för lärande, behöver läraren se till att alla 

elever vet hur man deltar i klassaktiviteter. Woolfolk och Karlberg refererar till Emmer och 

Stough som menar att nyckeln till detta är medvetenhet.  

 

“Vilka är skolans och lärarens regler och förväntningar? Är de rimliga 

med tanke på elevernas kulturella bakgrunder och erfarenheter från 

hemmet? Vilka oskrivna regler och förväntningar kan tänkas finnas?  

Visar läraren tydligt hur man lämpligen deltar i olika aktiviteter?” 

 

Elever som har svårigheter med beteende eller emotionella svårigheter behöver ibland övning 

eller undervisning i vilka beteenden som är viktiga (Woolfolk och Karlberg 2015, 55). 

 

3.1.2. Att skapa mer tid för lärande 

Varje dag försvinner mycket tid från undervisning på grund av sena lektionsstarter, störande 

moment och osmidiga övergångar. Ett viktigt mål för lärares ledarskap är därför att se till att så 

mycket tid som möjligt går åt till effektivt lärande. Att eleverna är aktiva med lärande försäkrar 

dock ändå inte att lärande sker. Även om eleverna kämpar kan stoffet vara för svårt eller så 

kanske de använder fel inlärningsstrategier. Tiden för framgångsrikt arbete, där de verkligen 

lär sig och förstår, benämner Woolfolk och Karlberg som lärandetid. Ledarskapets andra mål 

är alltså att skapa mer tid där eleverna är “aktivt engagerade i givande och ändamålsenliga 

inlärningsaktiviteter” (Woolfolk och Karlberg 2015, 55–56). 

 

Woolfolk och Karlberg refererar till Fredricks, Blumenfeld och Paris (2003), som i sin rapport 

beskriver att flera studier av amerikanska barn där lärare uppskattat hur mycket tid elever i 

första klass lägger ner på att arbeta fokuserat med uppgifter, visat sig samvariera med bättre 

betyg och kunskapsresultat fram till årskurs 4, men även med det antal som hoppar av gymnasiet 

i förtid (2015, 56) (2003, 4, 6). 
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3.1.3. Att skapa förutsättningar för självstyrning 

Det tredje målet handlar om att hjälpa elever att bli bättre på att leda sig själva. Woolfolk och 

Karlberg refererar till McCaslin och Good (1998) som menar att om lärare lägger för stort fokus 

på att försöka få elever att lyda kommer en stor del av undervisningstiden gå åt till att övervaka 

och korrigera. Eleverna uppfattar då att skolan syftar till att följa regler, snarare än att anamma 

djupa kunskaper inom skolämnen (2015, 56). 

 

Självstyrning innebär att kunna styra sitt eget beteende och ta ansvar för sina handlingar. 

Woolfolk och Karlberg refererar till Savage (1999) som menar att “det mest grundläggande 

syftet med disciplin är att utveckla självkontroll. Ämneskunskaper och tekniska färdigheter 

kommer inte att vara till stor hjälp om de personer som besitter dessa förmågor saknar 

självkontroll”. Att lära elever ta ansvar genom självstyrning tar tid, men är en investering som 

är väl värt arbetet. Elever som gått i klasser där lärarens ledarskap är effektivt, men där 

ambitionen inte är självstyrning, märker tidigt att de har svårt för att arbeta självständigt (2015, 

57). 

 

De senaste decennierna har forskning påvisat att starkt ledarskap påverkar elevers lärande, 

enligt Carolyn M. Evertson och Edmund T. Emmer. Starkt ledarskap i klassrummet fastställer 

villkor som möjliggör ett bättre lärande medan ett svagt ledarskap i klassrummet skapar 

motsättningar för utbildning. Därför är det av vikt att uppmärksamma hur ledarskapskompetens 

tillämpas. Som lärare behöver man vara medveten om hur man applicerar sitt ledarskap på sina 

elever och vara flexibel om de strategier man använder inte fungerar. Om en strategi inte 

fungerar behöver man hitta en ny, för att tvinga elever att bete sig på ett visst sätt kommer inte 

att gynna lärandet. Att arbeta verksamt med elever kräver medvetenhet om deras intressen och 

motivation. Ledarskapsstrategier som betonar vikten av elevers motivation erbjuder dem 

möjligheter att göra val, diskutera syften med olika regler, utlämnar större ansvar, uppmuntrar 

självreglering, ger återkoppling om färdigheter och kompetens, jämför inte elever och använder 

aktiviteter som främjar elevsamarbete (Evertson och Emmer 2012, 7–8).  
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3.2. Att skapa ett gynnsamt klassrumsklimat 

I boken Do you know what you look like? (1993) beskriver de nederländska forskarna Theo 

Wubbels och Jack Levy hur de genom en modell analyserat interpersonella aspekter av lärares 

beteenden. Med modellen har de identifierat åtta olika lärarprofiler (s. 11, 42-46). Marcus 

Samuelsson beskriver hur Wubbels och Levy sammankopplat dessa profiler till olika 

klassrumsklimat. De olika lärarstilarna som forskarna uppmärksammat benämner Samuelsson 

som: anvisande, auktoritativ, tolerant/auktoritativ, tolerant, osäker/tolerant, osäker/aggressiv, 

motvillig och förtryckande. Utifrån dessa profiler har de skapat något de kallar lärar-klass-

kombination där de separerat vilken miljö de olika lärarrstilarna ledde till. Enligt Samuelsson 

har Wubbels och Levy identifierat tre klassrumsmiljöer som omfattar ett ledarskap värt att 

försöka åstadkomma i syfte att skapa ett gott klassrumsklimat, där man fokuserar på lärande 

istället för en tyst miljö. (2017, 87–88, 90). Nedan presenteras endast de tre lärarstilar som anses 

omfatta ett effektivt ledarskap och därför är relevant för denna studie. 

 

En ledarstil som är anvisande skapar en klassrumsmiljö där lärmiljön är välstrukturerad och 

välorganiserad. Denne lärares klassrum är effektivt organiserat samt har lektioner som oftast 

slutar i tid. Samtalet i klassrummet domineras av läraren som även lyckas upprätthålla elevernas 

intresse. En distans hålls till eleverna samtidigt som läraren förblir vänlig och förstående. 

Läraren ställer höga krav och upplevs som krävande medan hen arbetar för att bevara ett 

produktivt klassrum. Emellanåt blir läraren arg och blir tvungen att påminna sina elever om att 

de är där för att arbeta. Läraren ger tillsägelser till elever som är ouppmärksamma eller 

missköter sig vilket vanligtvis korrigerar beteendet (Samuelsson 2017, 88–89). 

 

En ledarstil som är auktoritativ skapar en klassrumsmiljö som är välstrukturerad, vänlig och 

uppgiftsfokuserad. Eleverna behöver inte bli påminda om regler och tillvägagångssätt då dessa 

är tydliga. Elever till den auktoritativa läraren är uppmärksamma och åstadkommer vanligtvis 

arbete av högre kvalitet än vad elever i den anvisande lärarens klassrum gör. Denne lärare är 

entusiastisk och öppen för elevers behov och det märks att läraren personligen satsar på sina 

elever. Läraren föreläser oftast men använder även andra tekniker, arbetsformer och arbetssätt. 

Lektionerna är väl planerade och logiskt strukturerade (Samuelsson 2017, 89). 
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En ledarstil som är tolerant/auktoritativ bedriver en struktur som stärker elevernas eget 

ansvarstagande och frihet. Olika metoder varieras mellan lektionerna som eleverna anpassar sig 

efter. Ofta planeras lektionerna för arbete i små grupper. Läraren bildar nära relationer till sina 

elever, tycker om sina klasser och är mycket engagerade under lektionerna. Lärare och elever 

ses ha roligt och det finns få anledningar till att tillämpa överenskomna regler då mindre 

besvärande beteenden ignoreras. Eleverna fokuserar på att nå de delmål som de själva avsatt i 

relation till lärarens mål med undervisningen, vilket sker utan klagomål (Samuelsson 2017, 89–

90).  

 

Mainhard, Brekelmans, den Brok och Wubbels (2011) beskriver att forskning som grundar sig 

på elevers upplevelser av anknytning och kontroll hos sina lärare, har visat att elever som 

uppfattar mer av dessa dimensioner hos sina lärare, tenderar att prestera bättre kognitivt, visa 

mer engagemang och en mer positiv attityd. Lärare som visar mer kontroll och anknytning 

skapar mer effektiva och gynnsamma klassrumsklimat (7-8). 

 

Samuelsson beskriver Mainhards m.fl forskning och menar att anknytning handlar om den 

känslomässiga distansen mellan lärare och elever, så som värme och omsorg. Att lyssna på sina 

elever, fråga dem vad och hur de vill göra samt uppmuntra dem och på en generell nivå vara 

mottaglig eller öppen för intryck, är beteenden som stärker anknytning. Kontroll handlar om i 

vilken grad läraren har en inverkan på det som sker i klassrummet genom auktoritet och 

mellanmänskligt inflytande. Tydligt ledarskap samt hög kvalitet på undervisningen korrelerar 

med kontroll. De elever som upplever mer anknytning och kontroll hos lärare har för vana att 

prestera bättre kognitivt, “vilket kan sägas handla om att hantera information, kunskap och 

mentala processer, och dessutom uppvisa större engagemang och ha positivare attityder till 

skolämnen”. Ju mindre lärare anknyter till sina elever från början, desto mer minskar 

anknytningen med tiden. Samt ju mer läraren knyter an till sina elever från början, desto mer 

bevaras anknytningen med tiden (Samuelsson 2017, 93-94). 
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3.3. Effektiva lärare och ledarskap 

James H. Stronge, Thomas J. Ward, and Leslie W. Grant har genomfört en studie med syfte 

att undersöka sambandet mellan lärares effektivitet och elevers akademiska framsteg i skolan 

(2011). Studien undersökte klassrumsrutiner hos ”mer” effektiva lärare kontra ”mindre” 

effektiva lärare, baserat på elevers resultat på prov i läsförståelse och matematik, disponerade 

över en tvåårsperiod. I fas ett av studien var syftet att undersöka till vilken grad lärare har en 

positiv, mätbar effekt på elevers resultat i skolan. I fas två av studien var syftet att undersöka 

undervisningsmetoder och ledarskapsstrategier hos lärare. Slutligen jämfördes resultaten från 

fas ett och fas två för att fastställa den inverkan lärares beteenden och effektivitet har på 

elever från sammanlagt ett år av insamlad data.  

 

3.3.1. Fas ett av studien 
 

Över en period på två år samlades och analyserades provresultat från 379 lärares elever i 

läsförståelse och matematik från tre skoldistrikt med enbart kommunala skolor från en delstat 

i sydöstra USA (Stronge, Ward och Grant, 2011).  De tre skoldistrikten inkluderade 67 skolor 

belägna i förortsområden och 43 skolor belägna i stadsområden. Data som samlades in 

sammanställdes till ett gemensamt dataset med en databas som slutligen innehöll uppgifter 

från över 4600 femteklasselever och 379 lärare. Data från alla elever användes i analyser som 

fokuserade enbart på elever, men utvecklingsanalyser som fokuserade på lärarfaktorer 

användes enbart från lärare som hade data från mer än tio elever över en tvåårsperiod, vilket 

gjorde att det slutgiltiga antalet lärare som ingick i fas ett av studien var 307.  

 

För att studera sambandet mellan lärares demografiska egenskaper och elevers framsteg 

började forskarna med att kartlägga elevernas läsförståelse- och matematikkunskaper genom 

ett prov utformat efter åldersnivå och läroplan i respektive ämne. En regressionsbaserad 

metodik, hierarchical liner modeling (HLM), användes för att mäta utvecklingen hos alla 

elever inkluderade i studien för att kunna förutsäga vilken förväntad prestationsnivå varje elev 

hade. Genom att använda sig av HLM kunde forskarna bedöma lärares effektivitet hos 307 

femteklasslärare i relation till elevernas framsteg.  
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Resultaten från kunskapsproven eleverna genomförde under tvåårsperioden studerades med 

hjälp av en normalfördelningskurva, författarna använde sig av grand mean centering. Utefter 

detta fokuserade forskarna på resultaten från elever till lärare från topkvartillen och elever till 

lärare från bottenkvartilen. Variabler som användes i analysen var antal år i tjänst, etnicitet 

och lön. Resultatet visade att korrelationen mellan självaste variablerna och lärares effektivitet 

i relation till elevernas framsteg inte hade något betydande förhållande.  

 

Vid analys av det första kunskapsprovet kunde inga större skillnader mellan elever till lärare i 

topkvartilen och elever till lärare i bottenkvartilen ses. Vid slutet av studien, efter 

genomförandet av alla kunskapsprov, kunde dock stora skillnader mellan de två grupperna 

ses. I matematik hamnade elever som undervisades av bottenkvartillärare på den 21a 

percentilen och elever som undervisades av topkvartillärare hamnade på den 54e percentilen. 

Skillnaden, som är mer än 30 percentilpoäng, är direkt relaterat till kvalitén på undervisning i 

klassrummet under ett skolår. Liknande resultat kunde ses i läsförståelse då elever som 

undervisades av bottenkvartillärare hamnade på den 38e percentilen och elever som 

undervisades av topkvartillärare hamnade på den 70e percentilen, också en skillnad på mer än 

30 percentilpoäng (Stronge et al., 2011).  

 

3.3.2. Fas två av studien 
 

I fas två av studien förfrågades lärare från topkvartilen och bottenkvartilen att delta i en studie 

om lärares undervisnings- och ledarskapsmetoder. 17 av lärarna tillhörde topkvartilen och 15 

av lärarna tillhörde bottenkvartilen. Syftet med denna del av studien var att besvara frågan: 

Hur skiljer sig lärarstilar mellan effektiva och mindre effektiva lärare? Forskarna jämförde 

nyckelegenskaper hos lärare som är mer effektiva och mindre effektiva i samband med 

framsteg i elevernas resultat i skolan (Stronge et al., 2011).  

 

Genom observationer i klassrummen hos alla lärare som deltog i fas två lyfte forskarna 15 

dimensioner av effektivitet hos lärare. Dessa 15 dimensioner av effektivitet hos lärare delades 

in i fyra kategorier: ledarskap i klassrummet, personliga kvaliteter, instruktion och 

bedömning. Skillnader mellan ”mer” effektiva och ”mindre” effektiva lärare kunde ses i 

kategorierna ledarskap i klassrummet och personlig kvalitet, men inte i instruktion och 

bedömning.   
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Lärare från top-kvartilen fick bättre resultat i de två dimensioner som ingick i kategorin 

ledarskap i klassrummet. Dessa dimensioner är direkt relaterade till ledarskapet och handlar 

om att skapa rutiner, övervaka elevers beteende och använda lektionstiden på det bästa och 

mest effektiva sättet. Detta inkluderar även allt material som behövs under lektionen, 

klassrumsmöblering och effektiv användning av klassrumsytan. Författarna refererar till en 

tidigare studie (Stronge, Ward, Tucker, & Hindman, 2008) som visade att lärare som är mer 

effektiva är mer organiserade, har tydligare rutiner och procedurer, och har höga 

förväntningar på sina elever. Top-kvartil lärare fick även bättre resultat i två dimensioner 

soom ingick i kategorin personliga kvaliteter; rättvishet och respekt och positiva relationer till 

elever. Detta resultat stärks av resultatet från en liknande studie som också påvisar vikten av 

dessa egenskaper hos lärare (Stronge et al., 2008). 

 

3.3.3. Slutgiltigt resultat 
 

Efter jämförelse av resultat från fas ett och fas två av studien visar det slutgiltiga resultatet att 

top-kvartillärare hade mindre avbrytningar och störningar i klassrummet, bättre 

ledarskapsförmåga i klassrummet och bättre relationer till sina elever än botten kvartillärare. 

Baserat på resultaten är en hypotes att lärare som är effektiva, i relation till elevernas resultat i 

skolan, har särskilda attityder, tillvägagångssätt, strategier eller anknytningar med eleverna 

som manifesterar sig på icke-akademiska vis. Exempel på dessa är positiva relationer, 

uppmuntran av ansvar hos eleven, ledarskap i klassrummet och organisation, vilket leder till 

bättre resultat i skolan.  

3.4. Skolprogram för lyckad undervisning 

Timothy J. Lewis, Lori L. Newcomer, Robert Trussell och Mary Richter är alla forskare vid 

University of Missouri som tillsammans skriver om Schoolwide Positive Behavior Support, 

eller PBS, som är positiva beteendeinterventioner och strategier för att minska och förebygga 

problembeteenden och uppnå sociala och pedagogiska mål (2006, 833–850).  
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Amerikansk forskning visar att lärare har sett en stor ökning i beteendeproblem hos elever som 

inkluderar både störande och aggressiva beteenden. Författarna refererar till en studie gjord av 

Heaviside, Williams, Rowand och Farris (1998) som visade tydliga samband mellan icke-

våldsamma, inte så allvarliga överträdelser, som att inte lyssna eller visa respekt, och allvarliga, 

våldsamma kränkningar. De menar att dessa inte-så-allvarliga utåtageranden utvecklas till 

större mer oroande disciplinära problem om de ej åtgärdas. Författarna hänvisar även till Mayer 

och Leone (1999) som säger att skolpersonal spenderar mer tid åt tillrättavisning och 

återverkning menat att hindra aggressiva och våldsamma beteenden än att utveckla positiva 

förebyggande åtgärder (Lewis et al. 2006, 833–834).  

 

Författarna diskuterar forskning från Mayer som visar att det finns skolfaktorer som förvärrar 

elevers antisociala beteenden och innefattar överanvändning av straff som kontrollmetod; 

otydliga regler för elevbeteende; brist på administrativt stöd för personal och brist på personal 

som instämmer med skolregler; felanvändning av ledarskapstekniker; misslyckande hos 

pedagoger att individanpassa efter elevers behov och akademiskt misslyckande. En stor andel 

forskning påvisar att skolor som arbetar med att förbättra de skolbaserade faktorerna skapar en 

bättre skolmiljö, och relationer samt interaktioner mellan elever och pedagoger förbättras. 

Författarna refererar till forskning från Center on Crime, Communities, and Culture (1997), 

som visar att en utbildning av kvalitet kan vara den viktigaste förebyggande faktorn i arbetet 

mot utåtagerande beteende (Lewis et al. 2006, 834–836).   

 

För att skapa en utbildning av kvalitet kan man följa ett proaktivt skolprogram för beteendestöd 

och ledarskapsstrategier och att arbeta med de kontextuella faktorer inom skolan som leder till 

problembeteenden. Ett sådant program är till exempel PBS, som fokuserar på att effektivt arbeta 

med utåtagerande beteenden, främja socialt beteende och akademisk framgång och bemöta 

elever med beteendeproblem (Lewis et al. 2006, 836).  
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Den första nivån i PBS heter primary prevention och fokuserar på att förebygga utvecklingen 

och förekomsten av problembeteenden genom att fastställa förväntningar och stöd i tre 

interrelaterade system: skolan, icke-klassrum, och klassrum. I klassrumssystem, som denna 

studie fokuserar på, innebär detta att  

 

a) Identifiera och instruera elever om regler och rutiner - både egna  

klassrumsregler men även regler som reflekterar skolans enhetliga förväntningar. 

b) Ha effektiva undervisningsstrategier - att hålla undervisning på rätt nivå så  

att elever aktivt kan delta och läraren kan uppmärksamma positiva 

beteenden. Undervisning som är för svår eller för enkel skapar en miljö 

som fostrar problembeteenden.  

c) Stark betoning på positiva lärare-elevinteraktioner - lärare måste öka 

beröm och positiv uppmärksamhet i klassrummet. En effektiv 

klasslärare bör försöka hålla sig till fyra positiva kommentarer med 

beröm för varje negativ eller tillrättavisande kommentar. 

     (Lewis et al. 2006, 836–837, 841–842). 

 

PBS är väldigt omfattande och detta är endast en liten del av programmet, men forskning kring 

PBS visar att detta system förbättrar beteende hos elever, deras akademiska prestationer och 

ökar undervisningstiden för lärare (Lewis et al. 2006, 836, 845). 

3.5. Kounin och ledarskap i skolan 

Jacob Kounin är en pedagogisk psykolog som är mest känd för sitt genomförande av två 

fallstudier på 1970-talet kring disciplin och ledarskap i skolan. Den fallstudie detta arbete 

fokuserar på berör analysen av videoinspelningar från grundskolan som undersökte samband 

mellan lärares ledarskapsstilar och elevers beteenden.  
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Kounins fallstudie visade att desisttekniker, eller tekniker lärare använder sig av för att stoppa 

oönskade beteenden, inte var avgörande faktorer för hur bra eller dåligt eleverna uppförde sig i 

klassrummet. Den visade även att teknikerna inte heller är avgörande för hur väl lärare lyckas 

stoppa elevers beteenden från att påverka andra. Kounin påvisade att i klassrum med strängt 

tillrättavisande lärare skedde fler beteendekonflikter och eleverna var mindre bekymrade med 

skolsysslor och mer upptagna med aggression, jämfört med elever som inte hade sådana lärare. 

Kounin skriver dock att slutsatsen kring att desisttekniker inte är viktiga faktorer för att 

kontrollera beteenden i klassrum betyder inte att oönskat beteende i klassrum inte är ett viktigt 

problem och bekymmer för lärare när det väl sker (1977, 55, 70, 72). 

 

Kounin kom även fram till att det fanns specifika kategorier av lärares beteenden som 

korrelerade med deras förmåga att vara bra ledare. Detta mättes genom observation av elevers 

medverkan i skolarbete, avvikande beteenden, spridning av oönskat beteende mellan elever och 

hur effektiva lärares tekniker för att undvika eller avbryta ett oönskat beteende var. De 

beteenden som ansågs framgångsrika för lärare inom deras ledarroll kunde appliceras på hela 

klassen och inte bara på enstaka elever. Elever som var i behov av särskilt stöd och elever som 

inte var det påverkades lika mycket (1977, 74,75). 

 

Kounins forskning visar att aspekter av lärares utförande av undervisning har tydliga samband 

med barns beteenden i skolmiljö. Den första aspekten är withitness och overlappning vilket 

beskrivs som lärarens förmåga att tydligt kommunicera att hen är medveten om vad som pågår 

i klassrummet, “att ha ögon i nacken”, och förmågan att kunna hantera två problem samtidigt. 

Den andra aspekten är smoothness och momentum och omfattar hur läraren hanterar rörelse i 

klassrummet under lektionen och vilket flyt övergångarna mellan lektionerna/aktiviteterna har. 

De tredje begreppen är group alerting och accountability vilket beskriver lärarens medvetenhet 

kring hur hen ska inkludera alla i lektionen, dels för att hålla uppmärksamheten men även för 

att inte enbart fokusera på ett barn. Den fjärde aspekten är valence och challenge arousal vilket 

omfattar hur läraren entusiasmerar eleverna och påtalar att en aktivitet kommer bli rolig eller 

utmanande, för att väcka intresse hos eleverna. Den femte och sista aspekten är seatwork variety 

och challenge vilket beskriver hur läraren använder sig av varierande arbetsformer vid 

individuellt bänkarbete och till vilken grad uppgifterna är utmanande för eleverna (Kounin 

1977, 143–144).  
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Konklusionen av Kounins forskning är att ovanstående aspekter kan appliceras på alla barn, 

pojkar och flickor, barn i behov av särskilt stöd, grupper eller individer. De är tekniker som 

skapar en effektiv klassrumsmiljö och klassrumsekologi för lärande och involverar inte straff 

eller sträng tillrättavisning och är inte begränsande eller hindrande för eleverna. Kounin skriver 

även att studiens fokus på ledarskap är menad att komma bort från simplifierade beskrivningar 

som syftar på att lärarens huvudsakliga uppgift är att “gör[a] det intresseväckande” och att den 

inte heller fokuserar på egenskaper som vänlig, tålmodig, förstående, älskar barn, eller liknande 

då de är för generella och inte är grundläggande för en bra klassrumsledare. Ledarskap är något 

som kännetecknas av högt engagemang hos eleverna och låg grad av störande beteende (1977, 

144–145).  

 

Kounin skriver att leda en klass innebär att utveckla en icke-repetitiv inlärningsplan; att ha 

planer för utveckling, utmaning och varierande pedagogiska aktiviteter; att ha genomtänkt 

rörelse i klassrummet och smidiga övergångar mellan moment; att kunna handskas med flera 

händelser samtidigt; att observera och ge feedback på många olika saker; att kunna rikta 

åtgärder åt rätt individ; att hålla gruppfokus; och en mängd andra tekniker som inte undersöks 

i denna studie (1977, 144–145). 

3.6. Ekologins perspektiv på ledarskap  

Att förstå olika klassrum utifrån ekologins synsätt framträdde på 1960-talet från Jacob Kounin 

och Paul Gump (Doyle, 2006, 98). Den centrala idén med detta perspektiv är att miljön, med 

olika dimensioner, processer och funktioner, har konsekvenser för beteendet hos de som 

infinner sig i denna miljö. Författaren, Walter Doyle, nämner även att detta har mycket 

gemensamt med biologi, speciellt etologi, vilket är läran om djurs beteende. Perspektivet 

påvisar att situationer och kontexter påverkar beteenden och pedagogik inom ett 

klassrumssystem (Doyle 2006, 98). 

 

Doyle skriver att genom att använda sig av ekologins perspektiv kan man se klassrummet som 

en slags miljö där barn samlas tillsammans med en eller två vuxna för att ta till sig och öva på 

olika kunskaper. Innan lärare och elever träder in i klassrummet finns det sex fastställda 

funktioner och dimensioner (översättningarna i parantes är gjorda av oss då vi vill att begreppen 

ska vara tydliga för läsaren). 
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1. Multidimensionality (multidimensionalitet) - skeendet av många olika typer av 

händelser i klassrummet där elever förses med olika uppgifter samtidigt som de ska 

samsas, använda gemensamma utrymmen och material och uppnå sociala och 

personliga mål. 

2. Simultaneity (samtidighet) - många saker sker samtidigt i klassrummet och det är 

lärarens uppgift att vara vaksam över hela gruppen, se individer, hantera avbrytningar 

och hålla tidsramen för aktiviteten. 

3. Immediacy (omedelbarhet) - det höga tempot i klassrummet ger läraren lite tid att 

reflektera innan hen måste agera. 

4. Unpredictability (oförutsägbarhet) - i klassrummet sker många händelser som inte kan 

förutsägas, därför är det svårt för en lärare att ana hur en aktivitet kommer att utspela 

sig en viss dag eller med en viss grupp. 

5. Publicness (offentlighet) - läraren är alltid iakttagen av en grupp elever då klassrum är 

offentliga platser. Därför måste läraren vara medveten om hur hen agerar. 

6. History (historia) - då klasser träffas regelbundet skapar de gemensamma erfarenheter, 

rutiner och normer vilket bidrar till en stabil grund för gruppen att fortsätta arbeta 

tillsammans. 

(Doyle 2006, 98–99). 

 

Doyle skriver att alla dessa faktorer påverkar hur både lärare och elever upplever pedagogiska 

aktiviteter och situationer som sker i klassrummet. Krav och förväntningar ställs speciellt på 

lärare som bär professionellt ansvar för planering och överseende av klassrumsaktiviteter. 

Utifrån ekologins synvinkel är ansvaret och förväntningarna ursprungligen vad som skapade 

rollen som ledare i klassrummet, då läraren förväntas skapa ordning, samarbeta med elever och 

konstruera lärandetillfällen under den tid eleverna befinner sig i klassrummet (Doyle 2006, 99). 

 

Ekologins perspektiv fokuserar alltså på hur ledarskap handlar om att fånga eleverna och 

upprätthålla ordning i en klassrumsmiljö, och detta kan göras på en mängd olika sätt i en mängd 

olika situationer och varierar beroende på lärare, elevgrupp och klassrumssituation (Doyle 

2006, 99).  
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Doyle beskriver sex av de centrala idéerna med ekologins perspektiv i ett 

ledarskapssammanhang. Den första idén är att ledarskap i grunden handlar om att lösa problem 

med ordning i klassrummet snarare än problem med oönskade beteenden, och att denna ordning 

i klassrummet kännetecknas av högt engagemang hos eleverna och låg grad av störande 

beteende, vilket är biprodukter av effektivt ledarskap. Den andra idén är något som Doyle kallar 

“program of action”, eller handlingsplan, vilket syftar till uppgifterna läraren vill att eleverna 

ska utföra. Rutiner, regler och tillvägagångssätt påverkar hur lyckad en lektion kommer att bli 

då en komplicerad handlingsplan kan påverka lärarens förmåga att vara en effektiv ledare. 

Komplexiteten hos dessa program har en direkt inverkan på lärarens ledarskap då ordningen i 

klassrummet är beroende av hur självgående eleverna är utan att läraren behöver förklara flera 

gånger vad eleverna ska göra. Den tredje idén handlar om elevers förmåga att bidra till 

klassrummets ordning då klasser där eleverna är benägna att samarbeta lättare klarar av att göra 

det arbete som förväntas. Läraren kan då fokusera på det som ska göras och ordning i 

klassrummet lättare blir de att uppnå. I situationer där eleverna inte har lust eller förmåga att 

göra det som förväntas och läraren inte kan hålla fokus på handlingsplanen, är det ofta svårt att 

hålla ordning i klassrummet. Den fjärde idén handlar om hur skolarbete har en direkt koppling 

till ordning i klassrummet då elever måste ha nog med kunskaper för att delta i arbetet samtidigt 

som läraren måste vara medveten om hur arbetssättet kommer att påverka ordningen. Lärarens 

ledarskapsförmåga och lektionsplanering går hand i hand då den ena direkt påverkar den andra. 

Den femte idén belyser att ordning i klassrummet är ett pågående och ett konstant föränderligt 

fenomen som enkelt kan ändras genom oförutsägbara händelser och situationer. Ordning är inte 

något konstant utan något lärare måste kontinuerligt vårda och övervaka. Att använda sig av 

bekanta rutiner och strukturer är dock bra strategier för att behålla ordningen. Den sjätte och 

sista idén handlar om att framgången kring en lärares ledarskap är a) hens förståelse för den 

sannolika sammanställningen av händelser i klassrummet och b) hens förmåga att ha uppsikt 

över och genomföra aktiviteter utifrån dessa sammanställningar (Doyle 2006, 116–117). 
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3.7. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som arbetet utgår från är ekologins perspektiv som Walter Doyle 

beskriver i sitt kapitel i boken Handbook of Classroom Management. Den centrala idén med 

detta perspektiv är att miljön, med olika dimensioner, processer och funktioner, har 

konsekvenser för beteendet hos de som finns i denna miljö. I klassrumsmiljön ska elever ta till 

sig och öva på olika kunskaper, medan läraren som har ett professionellt ansvar för planering 

och överseende av alla klassrumsaktiviteter, har en viktig roll som ledare. Ledarskap handlar 

om att fånga eleverna och upprätthålla ordning, något som kan göras på en mängd olika sätt i 

en mängd olika situationer och varierar beroende på lärare, elevgrupp och klassrumssituation. 

Utifrån ekologins synvinkel ställs krav på läraren att skapa ordning, samarbeta med elever och 

konstruera lärandetillfällen under den tid som eleverna befinner sig i klassrummet (2006, 98–

99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

4.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad lärare som är uttalat duktiga ledare genom sin erfarenhet 

anser om ledarskap i klassrummet och hur de använder sitt ledarskap för att skapa 

förutsättningar för lärande.  

 

Vad anser erkänt duktiga ledare inom läraryrket om ledarskap i klassrummet? 

Hur använder lärare sitt ledarskap för att skapa förutsättningar för lärande? 
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5.  Metod 

Den metod för datainsamling som används i detta arbete är fokuserade gruppintervjuer. 

Metoden är den mest lämpade då vi har valt att undersöka vad kompetenta yrkesverksamma 

lärare anser om ledarskap och hur de använder sitt ledarskap för att skapa förutsättningar för 

lärande. 

 

I metodavsnittet presenteras först en förklaring om vad fokuserade gruppintervjuer innebär och 

hur de använts i vårt arbete, samt hur urvalet gick till. Efter det förklarar vi hur intervjuerna 

transkriberats och analyserats, vilka etiska överväganden vi gjort och slutligen reflektioner 

kring metoden.  

5.1. Fokuserade gruppintervjuer 

Den metod som använts för insamling av data i denna studie är fokuserade gruppintervjuer med 

lärare som är erkänt duktiga inom ledarskap samt har en ansenlig yrkeserfarenhet. Denna typ 

av intervju är kvalitativ vilket innebär att syftet med datan är att beskriva verkligheten genom 

språkliga utsagor för att sedan analysera dessa och skapa en djupare förståelse (Fejes och 

Thornberg 2009, 18–19).  

 

I begreppet fokusgrupper syftar fokus på “(i) att gruppen är sammansatt för ett särskilt syfte; 

(ii) att samtalet är fokuserat kring ett givet tema; (iii) att det finns en särskilt utsedd 

samtalsledare som intar en styrande roll” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2010, 

361; Wibeck 2010, 11). Fokuserade gruppintervjuer används som metod för att studera 

innehåll, det vill säga individers åsikter, värderingar, attityder, argumentationer och 

föreställningar kring ett visst ämne. Rent praktiskt handlar det om att rekrytera lämpliga 

grupper, framställa ett stimulusmaterial eller en frågeguide, leda gruppen, spela in samtalet och 

transkribera och analysera det (Wibeck 2010, 11–12, 21–22). Författaren Victoria Wibeck 

refererar till Farquhar och Zeller och skriver att fokusgruppsmetoden fungerar väl när det gäller 

forskning om känsliga ämnen (2010, 22), vilket ledarskap kan uppfattas vara då lärares 

ledarskap har betraktats som en yttring för makt och förtryck. 
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Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud beskriver att en fördel 

med fokusgruppsintervjuer i förhållande till enskilda samtalsintervjuer “är att de minskar 

intervjuarens styrande roll” och större utrymme för impulser och reflektioner frigörs då det sker 

ett pågående samtal mellan deltagarna. Data från en fokusgrupp visar hur deltagarna 

tillsammans tänker kring ett visst ämne och det är dessa tankestrukturer eller värderingar som 

utgör undersökningens analysenheter. Generellt sett berör fokusgruppsintervjuer färre teman än 

samtalsintervjuer, men varje tema får istället en bredare belysning (Esaiasson et al. 2010, 362). 

5.2. Urval och genomförande 

Urval av litteratur gjordes genom att söka på nyckelord relevanta för vårt syfte och våra 

forskningsfrågor i olika databaser. Urval av deltagare skedde med hjälp av Martin Karlberg 

som leder ett projekt i Uppsala kommun med syfte att öka trygghet, arbetsro, inkludering samt 

för att förbättra elevernas skolprestationer. Rektorer vars skolor ingår i projektet kontaktades 

med instruktion att ange deras främsta ledare som deltagare i fokusgruppsintervjuer. Karlberg 

kontaktade även andra lärare han ansåg lämpliga för studien då de har mycket kunskap om och 

erfarenhet kring ledarskap. I utskicket ingick en presentation av vår studie (Bilaga 3).  

 

Eftersom det var viktigt för oss att intervjua lärare som värderar ledarskap ansåg vi det lämpligt 

att delegera uppdraget att hitta dessa lärare till Karlberg. Eftersom Karlberg utbildar lärare inom 

ledarskap och bedriver ett projekt i syfte att förbättra lärares ledarskap anser vi att han har 

kompetens att avgöra huruvida lärare är duktiga ledare. De rektorer som ombads att ange sina 

främsta ledare har vi fått lita på att de haft den kännedomen. 

 

Esaiasson et al. beskriver att man ska “tänka strategiskt när man arbetar med fokusgrupper” 

och en enkel regel att förhålla sig till är att deltagarna i gruppen bör ha en viktig egenskap 

gemensam. I detta fall är alla verksamma lärare i låg- och mellanstadiet och besitter 

ledarkompetens. Hur många grupper man använder sig av beror på vilka krav och 

förutsättningar man har för sitt arbete men fyra till sex personer per grupp är en vanlig tumregel 

men är inget som är ett absolut krav (2010, 365–366).  
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De teman som intervjufrågorna berör skapades utefter det syfte och frågeställningar som arbetet 

ska undersöka och fokuserar på förutsättningar för ledarskap och lärande i klassrummet. 

Eftersom denna fokusgruppsintervju är strukturerad och moderatorerna till viss del vill styra 

intervjun, är frågorna relativt många och specificerade (Wibeck 2010, 73). Frågorna är relativt 

korta, koncisa och öppna vilket kräver förklaringar eller beskrivningar av respondenterna 

(Krueger och Casey 2000, 41).  

 

Frågorna är skapade efter Richard A. Krueger och Mary Anne Caseys “fem olika kategorier av 

frågor” som bör ingå i strukturerade intervjuer för fokusgrupper: öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Syftet med 

öppningsfrågor är att deltagarna ska bli bekanta med varandra, känna samhörighet och 

lättsamhet. Introduktionsfrågor används för att vidare introducera ämnet för deltagarna, bryta 

isen och få deltagarna att börja reflektera över sina egna tankar och åsikter kring ämnet. 

Övergångsfrågor används för att föra diskussionen mot arbetets nyckelfrågor och är ämnade att 

få deltagarna att se andras perspektiv i ämnet och gå djupare in på sina egna erfarenheter och 

kunskaper. De frågor som är viktigast för analysen är nyckelfrågorna. De ska gärna ska vara 

två till fem stycken och ställs ungefär när en tredjedel av den utsatta tiden har gått då dessa 

behöver bli givna mer tid åt att bli besvarade. Slutligen ställs de avslutande frågorna som är 

menade att ge respondenterna tid att reflektera kring tidigare diskussioner och ge sina slutgiltiga 

åsikter på ämnet. Den sista frågan som ställs bör vara “Är det någonting vi missat?” eller “Är 

det någon som vill tillägga något?” (Krueger och Casey 2000, 44–46; Wibeck 2010, 73–74). 

 

Esaiasson skriver att som samtalsledare i en fokusgruppsintervju är det viktigt att kunna 

behandla gruppdynamiska aspekter och hindra uppkomsten av negativa gruppbeteenden som 

inkluderar att “någon dominerar över andra eller att det utvecklas normer för vad som kan eller 

inte kan sägas”. Målet med intervjun är att alla ska bidra till samtalet i en öppen och ärlig ton 

(Esaiasson et al. 2010, 368).   

 

I denna fokusgruppsintervju deltog totalt sjutton lärare fördelat på två intervjuer som pågick i 

cirka en timme, varav elva lärare deltog i den första intervjun och sex lärare deltog i den andra 

intervjun. Trots att grupperna var olika stora så blev diskussionerna likvärdiga. Då samtliga 

deltagare är uttalat duktiga ledare, varav alla är reflekterande över sitt ledarskap, ser vi att detta 

stärkt tillförlitligheten i besvarandet av frågeställningarna. 
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5.3. Intervjutranskription och analysmetod 

Bearbetningen, eller analysen av datan gjordes genom att ta fram kategorier som var relevanta 

för frågeställningen och som relaterar till vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. 

Detta görs genom att forskaren arbetar aktivt med sin data och bryter ner dem till “hanterbara 

enheter” för att skapa kategorier och hitta mönster (Fejes och Thornberg 2009, 13, 32). Allt 

som sades under intervjuerna skrevs ner under respektive fråga, dock valdes endast vissa direkta 

citat, totalt blev det 4039 ord. Vi anser att det var en jämn fördelning av taletid mellan alla lärare 

i båda grupperna och trots att grupp ett hade fler deltagare tog intervjuerna lika lång tid. 

Alejandra Wahlund transkriberade intervjun från grupp ett och Hannah Kling transkriberade 

intervjun från grupp två. Tillsammans lyssnade vi på båda intervjuerna flera gånger för att 

säkerställa att ingen väsentlig information missats. Efter detta skapade vi kategorier som var 

relevanta och relaterade till vårt syfte och frågeställning.   

 

Analysmetoden att koda data, hitta mönster och formulera tänkbara förklaringar till dessa 

mönster utifrån en grundad teori kallas även “analytisk induktion” och är den vanligaste 

analysformen i kvalitativ forskning (Kvale och Brinkmann 2014, 238–239). Andreas Fejes och 

Robert Thornberg refererar till Patton (2002) som menar att varje kvalitativ analys är unik och 

det finns inga absoluta regler, utan det viktigaste är att forskaren kommunicerar vad datan visar 

utifrån syftet med arbetet (2009, 32). 

 

Fejes och Thornberg refererar även till Kvale som säger att det finns fem huvudmetoder för 

kvalitativ analys (2009, 33). Vi har använt oss av ad hoc vilket innebär att forskaren fritt 

kombinerar två eller flera av de andra analysmetoderna för att skapa mening i datamaterialet. 

Exempel på detta är att hitta mönster eller teman, göra sammanställningar, skapa metaforer, 

räkna, skapa kontraster eller bygga upp en logisk kedja av bevis. Detta arbete kombinerar 1) 

kategorisering - att koda datamaterialet i kategorier och analysera likheter och skillnader för att 

reducera och strukturera textmassan som datan utgörs av till ett antal kategorier, och 2) tolkning 

- forskarna gör en djupare tolkning av utsagorna och gör mer eller mindre spekulativa tolkningar 

utifrån en specifik kontext (2009, 33). 
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5.4. Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet förväntas forskarna göra sitt bästa för att forskningen ska uppnå god 

kvalitet. Dessutom ska forskarna beakta de etiska dimensionerna samt ta hänsyn till yrkesetiken 

i forskningen. Forskarna har även ett särskilt ansvar gentemot de människor som deltar i studien 

men även mot de som indirekt kan påverkas (Vetenskapsrådet 2017, 8–9). 

 

Enligt Vetenskapsrådet ska forskningen enligt individskyddskravet beaktas utifrån fyra 

huvudkrav:  

 

Informationskravet handlar om att informera alla som berörs i forskningen 

om dess syfte.  

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva har rätt att bestämma 

gällande sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla deltagare ska ges absolut 

konfidentialitet samt att personuppgifter skall bevaras så att obehöriga ej 

kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna om deltagarna som insamlats 

endast får nyttjas i forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet 2002, 6–14). 

 

Under vår skrivprocess har vi aktivt diskuterat och tagit hänsyn till etiska normer och 

värderingar. Vi har informerade samtliga deltagare skriftligt om syftet med arbetet innan 

intervjuerna och muntligt innan intervjuerna att deras information kommer att behandlas 

anonymt och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Deltagarna fick även en 

medgivandeblankett att signera (se Bilaga 2). Denna blankett utformades enligt Lag (2003:460) 

(Karnov Group 2018). Blanketten innehöll en kort beskrivning av arbetets syfte, vilken typ av 

datainsamlingsmetod som kommer att användas samt att deltagarna är anonyma i arbetet och 

när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Ljudupptagningarna har behandlats 

konfidentiellt. 
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5.5. Reflektioner över metoden  

Metoden för datainsamling till studien var praktisk och genererade svar som hjälpte oss att 

besvara frågeställningarna. I utformandet av frågor diskuterade vi mycket för att få så effektiva 

frågor som möjligt.  

 

Som Esaiasson et al skriver är resultaten från fokusgruppsintervjuer mycket användbara när det 

gäller att generera idéer, men ger inte möjlighet att utläsa generella föreställningar kring ämnet 

utan beskriver istället olika förhållningssätt och “ökar förståelsen för olika resonemang” (2010, 

363). 

 

Reliabilitet avser forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Begreppet används ofta i 

relation till huruvida ett resultat kan återskapas vid andra tillfällen samt av andra forskare. 

Reliabilitet innebär huruvida intervjupersonerna kan tänkas förändra sina svar samt huruvida 

de kan tänkas ge skilda svar till olika intervjuare. Validitet innebär giltighet, om man i sin 

forskning mäter det som var avsett och det som man påstår sig undersöka (Kvale & Brinkmann 

2014, 295–296). 

 

Fokusgruppsfrågorna har noga bearbetats och diskuterats för att säkerställa att de stämmer 

överens med studiens syfte. Genom att läsa litteratur och skriva avsnittet om tidigare forskning 

innan vi formulerade intervjufrågorna, kunde vi säkra att frågorna utgick från det som var ämnat 

att undersöka samt utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Samtliga deltagare i 

fokusgruppsintervjuerna är erkänt skickliga ledare med lång yrkeserfarenhet som fick öppna 

frågor om deras personliga åsikter, och därför anser vi att vårt arbete är tillförlitligt och mäter 

det som vi vill undersöka. Huruvida dessa personer skulle ha svarat annorlunda under andra 

intervjuer kan vi givetvis inte svara säkert på.  
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5.6. Arbetsfördelning  

Under detta arbete valde vi att endast dela upp avsnittet tidigare forskning mellan oss då vi 

ansåg att den större delen bör bearbetas tillsammans för att få ett enhetligt arbete. Hannah Kling 

skrev avsnitten: Lärares ledarskap och Att skapa ett gynnsamt klassrumsklimat och Alejandra 

Wahlund skrev avsnitten; Kounin och ledarskap i skolan, Ekologins perspektiv på ledarskap 

och Skolprogram för lyckad undervisning. Avsnittet - Effektiva lärare och ledarskap, skrev vi 

tillsammans då forskningen lades till vid ett senare tillfälle. Resterande delar av arbetet skrev 

och redigerade vi tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

6. Resultat 

I resultatavsnittet presenteras de fyra kategorier som togs fram under transkriberingen av 

fokusgruppsintervjuerna. De fyra kategorierna baseras på de mest centrala diskussionerna och 

vad lärarna la mest vikt vid. Sammanfattningar och citat från lärarnas diskussioner presenteras 

i varje kategori. Avslutningsvis besvaras studiens frågeställningar. Citat från respektive 

fokusgrupp benämns FG1 – fokusgrupp 1 och FG2 – fokusgrupp 2.  

6.1. Ledarkompetens 

Ett bra ledarskap ger klassen en riktning och skapar förutsättningar för att man ska kunna lära 

ut ämneskunskaper. En tydlig ledare skapar mer utrymme för inlärning och gör eleverna 

arbetssugna och vetgiriga. Elever till lärare som är erkänt duktiga på ledarskap producerar 

arbete av högre kvalitet, något som lärarna sett tydliga exempel på. Ledarkompetens utesluter 

inte ämneskompetens, men ledarkompetens kommer först då den förutsätter möjligheten att 

kunna lära ut ämneskunskaper. 

 

”Man kan vara en otroligt duktig ledare, och kanske ha lägre kompetens 

vad gäller ämneskunskaper och ändå få väldigt, väldigt goda resultat. Men 

omvänt, du kan vara professor i matematik men är du inte en ledare så 

kommer du inte få resultat.” (FG1) 

 

För att vara en bra ledare krävs även självförtroende och att man tror på det man gör. 

Självförtroende är en slags grundsten och det finns alltid elever som märker om det inte finns 

där. 

 

”Det kräver ett ganska stort självförtroende också. Det brukar man inte 

prata om så mycket. Det kräver ett ganska stort självförtroende av mig för 

att dem ska tro på det jag säger. Om inte jag menar vad jag säger så 

kommer de flesta grupper fallera förr eller senare.” (FG1) 

 

Detta självförtroende är viktigt då lärare blir konstant utmanade i sitt ledarskap. Att elever 

utmanar genom att ifrågasätta undervisningen kan ibland vara positivt, men elever som 

motsätter sig lärarens ledarskap är negativt och något som lärare anser händer ofta. 
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“Kan man säga varje lektion?” (FG1) 

 

“Nästan hela tiden.” (FG2) 

 

“Varje dag, varje lektion.” (FG2) 

 

Mycket av utmaningarna beror på vad läraren kräver av eleverna under lektionstillfället eller 

aktiviteten. När det blir för mycket för elever har de en förmåga att börja göra andra saker och 

det är ofta då som ledarskapet utmanas.  

 

”Är ledaren för svag så tar eleverna över. Det blir en väldigt 

negativ miljö i klassrummet.” (FG2) 

 

När en lärare har ledarkompetens märks det och det är tydligt när kompetensen saknas. 

Ledarskap är något man alltid måste öva på och utveckla och det är inget man blir färdig med. 

Dock gör inte ledarskapet en automatiskt till en bra lärare, utan att vara en god pedagog är också 

viktigt för att undervisningen ska bli bra.  

 

Det krävs att man hela tiden är medveten och reflekterande kring sitt ledarskap. Det finns inte 

ett sätt som är det rätta ledarskapet utan ibland lyckas man inte med en planerad lektion, men 

det är helt acceptabelt.   

6.2. Studiero genom struktur, tydlighet och trygghet 

En viktig aspekt av ledarskap är att skapa studiero för elever så att de får goda 

inlärningsmöjligheter. Tydlighet och struktur ger eleverna trygghet vilket bidrar till ökad 

studiero 

 

”Vill man jobba hårt med studiero måste man visa att man har höga 

förväntningar. Då kanske det till en början är sekundärt med att prestera 

på en lektion. Är det jätteviktigt med studiero så måste det synas att det 

är prio ett för mig först.” (FG1) 
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Strukturen behöver vara ganska fyrkantig till en början. Det är bättre att det är fyrkantigt för 

alla och att man “fluffar till det” för dem som klarar av det. Det bör även finnas en tydlig agenda 

med vad som ska hända under dagen så att eleverna självständigt kan ta del av informationen. 

Elevernas placering i klassrummet är också viktig då detta är ett sätt för eleverna att organisera 

sig och det underlättar för eleverna och läraren. Strukturer och rutiner bidrar till att det inte blir 

några krockar i klassrummet då eleverna kan förlita sig på att läraren styr upp rörelsen och 

övergångar mellan aktiviteter. Om läraren organiserar och strukturerar klassen finns det en 

trygghet och förutsägbarhet i att alltid veta vad som förväntas, vad som ska göras och hur det 

ska göras.  

 

”Mitt ledarskap är ju att jag ska leda mina elever framåt i deras 

undervisning, det är ju jag som står som ansvarig för att de ska känna 

sig trygga när de kommer till mig och då är det viktigt att ha tydliga 

rutiner också. Att man startar upp dagen på samma sätt.” (FG1) 

 

Elever behöver även sociala ramar, där förväntningar ställs på hur man arbetar ihop och hur 

man förväntas vara för allas bästa. Om man arbetar med grupparbete är det gruppen som fostrar 

varandra, och när en elev inte bidrar eller sköter sig säger de andra eleverna till. I ett bra 

klassrumsklimat skapar läraren förutsättningar för kompisar att stötta varandra och detta 

fungerar även som en stöttning för läraren. När man har en struktur som bygger på samarbete 

blir det heller inte lika märkbart när en elev är svagare i någonting, vilket skapar trygghet för 

den eleven.  

 

Lärarens uppgift att skapa trygghet i klassrummet bidrar till att eleverna vet vad som förväntas 

av dem, men det är viktigt att läraren inte ställer för höga krav. Med nya elevgrupper får arbetet 

inte vara för tråkigt eller för svårt, men det får inte heller vara för kul, för då är det lätt att 

eleverna tappar uppmärksamheten. Uppgifterna måste vara sådana som alla elever kan lyckas 

med och läraren måste tydligt visa att det finns flera vägar mot samma mål. Eleverna bör aldrig 

sitta sysslolösa och läraren måste vara förberedd med nästa uppgift eller extra arbete, annars är 

det stor risk att arbetsron förstörs. Det är viktigt att hålla en bra balans även om alla i början 

inte klarar det och man inte får med sig alla.   
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Upprätthållande av studiero innebär att lärare måste vara flexibla genom att anpassa sina 

lektionsplaneringar och aktiviteter och våga överge planer som inte fungerar. För att minska 

stressen hos elever under lektionen är det viktigt att läraren har strategier för att hjälpa elever. 

Strategier som att ta hjälp av en klasskompis, ha en tydlig turordning eller arbeta med något 

annat tills man får hjälp underlättar lärarens arbete och studieron upprätthålls. Det är även 

viktigt att alla som är svaga också får en chans att hjälpa till vid olika tillfällen så att man inte 

skapar en klyfta mellan eleverna.  

6.3. Relationer 

En stor del av lärarens ledarskap är att ha en bra relation till sina elever. Läraren behöver visa 

att hen bryr sig om eleverna, både som grupp och som individer, samt att alla är lika viktiga.  

 

”Relationen är A och O i många lägen.” (FG2) 

 

”Viktigt att både ha en relation till eleverna kring deras skolgång men 

också kring deras privata fritidsliv så att man visar att man är intresserad 

av dem, inte bara skolarbete, men dem som person.” (FG1) 

 

Lärare bör engagera sig i barnets värld och visa intresse för vad de tycker är viktigt och vad de 

tänker. Bemötandet med läraren i skolan kan vara den enda gången eleven blir sedd under dagen 

och då är det viktigt att läraren visar att det barnet har betydelsefulla åsikter och tankar. Som 

ledare är det även viktigt för lärare-elevrelationen att man är genuin och äkta.   

 

Det är lätt att man blir provocerad och man tappar tålamodet när negativa händelser uppstår, 

och man bör till viss del visa sina känslor och förklara hur man känner. Det är viktigt att ha en 

dialog med eleverna och berätta varför man agerade på ett visst sätt men även visa respekt för 

elevernas känslor i den stunden. Som lärare måste man lägga undan sin prestige och inte tänka 

att man ska vinna över barnet. Det är oerhört viktigt att läraren tar sig tid att reparera och vårda 

relationen med eleven då ansvaret vilar hos den vuxna.  

 

“Ibland får man be om ursäkt fast man inte gjort något fel. Det är 

återigen det med relationer, man vinner så mycket på att bjussa på 

att man gjorde fel.” (FG1) 
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Som lärare ska man inte vara undvikande om man hamnar i en konflikt som påverkar ens 

relation till en elev. Läraren måste ta ansvar för att reparera relationen vilket skapar trygghet 

och förutsägbarhet.  

 

”Att de förstår att jag är där för deras skull och jag är där för att de ska 

ha det så bra som möjligt, viktigt att de verkligen känner det. Jag står upp 

för dig oavsett vad det är för någonting som händer.” (FG1) 

 

Det är även oerhört viktigt att när en konflikt är slut så ska relationen mellan läraren och eleven 

vara precis lika bra som innan och eleven ska aldrig känna ångest kring att något mellan läraren 

och eleven är förstört. 

 

Vad det gäller relationen mellan eleverna vid konflikter är det bra att inte gräva så mycket eller 

älta. Läraren bör visa att hen är medveten om att en konflikt uppstått och lösa konflikten innan 

eleverna träder in i klassrummet. Ett bra sätt är att låta eleverna vänta utanför klassrummet 

medan läraren sätter resten av klassen i arbete för under denna tid har de flesta elever hunnit 

lugna ner sig och det blir lättare att lösa konflikten. Läraren är ansvarig för att lösa dessa 

situationer och hjälpa eleverna att gå vidare. 

 

För att upprätthålla relationen mellan lärare-elev och elev-elev är det viktigt att man är snäll, 

tydlig och bestämd. Att ha tydliga ramar och vara konsekvent är en trygghet i relationen då 

eleverna vet vilka förväntningar läraren har. Det är även viktigt att ha nära till skratt och känna 

att man har gjort ett bra yrkesval då detta speglas i klassrummet.    

 

”- Man ska vara snäll, tycker jag.”  

”- Man är snäll när man är sträng också.”  

”- Ja.” (FG1) 

 

Läraren bör även kunna visa att det är okej att göra misstag och att inte behärska allting. 

Eleverna måste veta att man tillsammans kommer att arbeta för att ta till sig nya kunskaper.  

 

”Om inte läraren kan göra fel då vågar inte eleverna göra fel.” (FG2) 
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Det är även viktigt att läraren tar sig tid att se och bemöta alla elever. Vissa elever behöver bli 

sedda mer och andra mindre. Utrymme för de som inte tar för sig behöver också skapas för att 

eleverna ska känna sig trygga och detta skapar relationer som bygger på rättvisa.  

 

Om läraren bemöter eleverna på alla dessa punkter och bygger en meningsfull relation till 

eleverna skapar detta även trygghet för föräldrarna. Vissa föräldrar har det tufft i sina privatliv 

men är deras barn trygga i skolan är ofta föräldrarna också trygga med skolan.  

6.4. Beteendeproblematik 

Som lärare blir man konstant utmanad i sitt ledarskap och till viss del av elever med 

beteendeproblematik. När man har elever med beteendeproblematik är det viktigt att alla i 

klassen förstår att det barnet inte kan rå för det. Som lärare och ledare måste man prata med 

sina elever för att de ska få förståelse för att alla barn agerar på olika sätt och har olika behov 

av anpassningar i klassrumsmiljön.  

 

”Ska det vara lika eller ska det vara rättvist? Det har vi pratat om ganska 

mycket. Det är rättvist även om inte alla får lika. Det kommer alltid att 

vara rättvist i mitt klassrum.” (FG2) 

 

Om elever har förståelse för varandra och varandras behov minskar provokationer och risken 

att negativa beteenden uppmärksammas hos andra i klassen. Om man har en dialog med sina 

elever blir det ingen avundsjuka för de förstår att det finns olikheter.  

 

Elever som uppvisar beteendeproblematik kräver också en flexibel lärare som kan anpassa sin 

undervisning efter individuella behov. Läraren bör inte heller vara rädd för att göra fysiska 

anpassningar i klassrummet som är annorlunda från kompisarnas.  

 

”Det är inget fel på dem utan är något vi tillsammans kan göra något 

åt. Att man inte förstärker den sidan, att man har tillit på varandra och 

tror att om man gör det här tillsammans kommer allt bli bra.” (FG1) 
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För att minska utåtagerande beteenden i klassrummet är det viktigt som lärare att vara medveten 

om vilka situationer som kan framkalla dessa beteenden och därmed ha en plan för att hantera 

dem. Elever behöver få konsekvenser för vissa handlanden, ibland i samarbete med föräldrarna. 

Detta inger en trygghet då eleverna vet vad som gäller.  

 

Elever kan ofta själva förklara vad som händer när de hamnar i svårigheter och ge bra exempel 

på vad de behöver när detta händer. Ibland är allt som behövs en paus från arbetet, en utväg, 

som får eleverna att inte känna sig fast. Faktorer som spelar in är exempelvis tid på dagen, 

händelser under skoldagen eller händelser i hemmet.  

 

Det är lärarens uppgift att ha tålamod samt en ständig dialog med eleven, våga släppa planer 

och kasta om. Det är viktigt att känna av när det blir för mycket press för eleven och då kan 

läraren behöva fokusera mindre på krav och arbeta med saker eleven har lätt att lyckas med för 

att eleven ska komma ut ur situationen rakryggad med högburet huvud och känna stolthet över 

det som hen lyckats med.  

 

Det är otroligt viktigt att lyfta elever som inte alltid lyckas då de har en större chans att lyckas 

igen nästa gång om de får en positiv uppmuntran vid sina framgångar. Om man uppmuntrar 

man gott beteende ger man goda exempel för alla i klassen och synliggör de förväntningar man 

har på eleverna. Man kan lätt förstöra relationer med barn som är i beteendeproblem om man 

påpekar alla småsaker de gör som inte anses vara ett korrekt beteende. Som vuxen och som 

lärare måste man reflektera kring om ett beteende verkligen stör undervisningen eller är det 

något man själv stör sig på, ofta ligger problemet hos en själv.  

6.5. Sammanfattning av resultatet  

Syftet med studien var att undersöka vad lärare anser om ledarskap i klassrummet och hur de 

använder sitt ledarskap för att skapa förutsättningar för lärande. Sammanställningen och citaten 

från fokusgruppsintervjuerna visade att lärares ledarskap anses viktigt för elevers lärande, 

upprätthållandet av studiero och hanterandet av elever i beteendeproblematik. 
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Lärarna ansåg att ledarkompetens i många aspekter väger tyngre än ämneskompetens och 

underlättar arbetet som lärare. De anser även att lärare med ett starkt ledarskap får elever att 

prestera bättre då de har en bättre förmåga att leda gruppen. Med sitt goda ledarskap kan de 

skapa förutsättningar för att ge elever studiero och trygghet och det är något som alla elever 

behöver. Ledarskap innebär även att ha självförtroende och våga vara en tydlig ledare.  

 

Lärarna ansåg att deras relation till sina elever var otroligt viktig då läraren visar ett engagemang 

hos eleven som leder till att eleven känner sig sedd, vilket skapar trygghet. Det är lärarens 

ansvar som vuxen och som ledare att ansvara för att relationerna upprätthålls och repareras vid 

konflikt.  

 

Mycket inom ledarskap handlar om tydlighet och struktur vilket skapar trygghet för elever. 

Dagarna ska gärna starta på samma sätt och eleverna bör alltid veta vad de ska göra. Strukturen 

bör vara fyrkantig med tydliga ramar och detta är speciellt viktigt i början av skolåret. Läraren 

bör även vara tydlig med sina förväntningar på eleverna. Det är dock viktigt att inte ställa för 

höga krav på eleverna. Läraren måste vara medveten om vilka uppgifter eleverna klarar av. En 

viktig aspekt av detta är att göra extra anpassningar och ge eleverna olika uppgifter. Lärarna 

diskuterade även vikten av att elever aldrig sitter sysslolösa då detta är en stor riskfaktor för 

arbetsron. Att eleverna hjälper och stöttar varandra är också eftersträvansvärt och underlättar 

för både elever såväl som läraren.   

 

Förmågan att vara flexibel som lärare är mycket viktig. En lärare bör kunna överge sin planering 

eller tänka om vid de tillfällen det behövs. Mycket handlar om att vara reflekterande, medveten 

och lyhörd. Man måste vara reflekterande över sin ledarstil men även kring hur ens 

sinnestillstånd påverkar klassen. Man behöver vara medveten om vad man gör och varför man 

gör det, samt vara lyhörd för vad som fungerar för olika elever och hur man kan anpassa sin 

undervisning så att den passar alla. Man måste även fundera över om vissa oönskade beteenden 

verkligen stör undervisningen, eller om det endast ligger hos en själv.  
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7. Analys och diskussion 

Lärarna tror precis som Woolfolk och Karlberg (2015) skriver, att ledarskap är en av de 

viktigaste frågorna för lärare. De är bestämda i sin åsikt att ett starkt ledarskap påverkar elevers 

lärande, som Carolyn M. Evertson och Edmund T. Emmer (2012) menar att forskning visar. 

Samma resultat kan ses i studien från Stronge et al (2011) där effektiva lärare har elever som 

presterar bättre då de har ett tydligare ledarskap i klassrummet och bättre relationer till sina 

elever.  Begrepp som ofta betonas i forskningen är klassrumsmiljö, struktur, ordning och 

studiero. Samtliga begrepp diskuterades flitigt under diskussionen och är självklara 

förutsättningar för ett bra ledarskap enligt lärarna. Det visar på att den tidigare forskning som 

presenteras i arbetet är samstämmig med vad yrkesverksamma lärare anser är essentiellt.  

 

Samuelsson (2017) beskriver hur viktigt det är att redan från terminens första lektion anstränga 

sig för att skapa ett gynnsamt klassrumsklimat, vilket är något som lärarna instämmer i och då 

menar de att det är lättare att lätta på ramarna i efterhand, än att strama åt dem med tiden.  

 

I enlighet med tidigare forskning diskuterade lärarna att ledarrollen är mycket omfattande och 

berör flera olika aspekter. Enligt Doyle (2006) och Kounin (1977) kännetecknas ett 

framgångsrikt ledarskap av högt engagemang i arbetsprocesser och ett lågt engagemang av 

oönskat beteende, vilket Doyle beskriver som en biprodukt av effektivt ledarskap. Den bästa 

strategin för att skapa en positiv inlärningsmiljö menar Woolfolk och Karlberg (2015) är att 

hindra att problem överhuvudtaget uppstår. Lärarna tog upp att det är viktigt att man som lärare 

måste vara medveten om vilka situationer det är som framkallar dessa uppföranden för eleven 

och därefter skapa en plan. Man behöver även göra anpassningar för eleven, få denne att känna 

att det inte är något fel på denne och förklara att man ska hjälpas åt. 

Resultatet visar att lärarna resonerar i enlighet med det som Doyle (2006) menar att en lärare 

bör göra, nämligen att ta kontroll över klassen och upprätthålla ordning för att skapa 

undervisningstillfällen som gynnar elevers lärande. Likt Doyles sex fastställda dimensioner i 

klassrummet behöver lärare även ha förmågan att snabbt kunna lösa konflikter och hantera det 

höga tempot som pågår i klassrummet. Doyle hävdar att framgång kring ledarskap är att läraren 

har förståelse och förmåga att kunna förutse och förhindra händelser som uppstår i klassrummet 

och utifrån detta kunna genomföra undervisning. Detta är i linje med lärarnas utsagor om 

förutsägbarhet. 
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Lärarna menar att eleverna ser när ledarkompetens saknas. Om ledaren är svag skapas en 

negativ miljö i klassrummet, men om ledaren är tydlig och strukturerad skapas en positiv miljö 

i klassrummet. Lärare som saknar egenskaper som ett tydligt ledarskap i klassrummet har ofta 

mer avbrytningar och störningar under lektionerna (Stronge et al., 2011). Med rätt 

ledarskapstekniker har lärare stor påverkan på hur klimatet blir i klassrummet. Detta speglas 

även i ekologins perspektiv och den forskning som Samuelsson (2017) återger.   

Något som vi fann intressant var att orden auktoritativ/auktoritär aldrig nämndes i intervjuerna 

då de är ord som ofta förknippas med ledare. Även om lärarna inte beskrev sina ledarstilar som 

auktoritativa, kunde vi tydligt se ett samband med den auktoritativa ledarstilen som Samuelsson 

skriver om. Tydlig struktur var en aspekt som lärarna ansåg är väldigt viktigt och denna 

förutsättning beskrivs också hos samtliga tre önskvärda ledarstilar som Samuelsson (2017) tar 

upp. Lärarna talade om att inte vara rädd för att göra anpassningar vilket kan likställas med att 

vara öppen för elevers behov, som den auktoritativa ledarstilen innebär. Lärarna ansåg även 

bestämt att elever till skickliga ledare producerar arbete av högre kvalitet, vilket Samuelsson 

menar att den auktoritativa ledaren gör.  

 

När lärarna fick frågan om vad de tycker är viktigt i bemötandet av elever i beteendeproblematik 

var det ingen lärare som sa att de hade en enhetlig plan eller ett gemensamt sätt att bemöta dessa 

elever på skolan. Flera av lärarna nämnde även vikten av att vara flexibel och bedriva 

specialanpassad undervisning för att möta individuella elevers behov, något som tidigare 

forskning också visar är viktigt för att bibehålla ett icke-utåtagerande beteende. Anpassad 

undervisning ger elever positiva upplevelser i klassrummet och dessa är viktiga för att eleverna 

ska känna att de lyckas, för om de lyckas en gång är det större chans att de lyckas nästa gång. 
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8. Konklusion 

Vår slutsats är med detta arbete som bakgrund, att det finns en stark koppling mellan 

klassrumsmiljö, kunskapsresultat och lärares ledarskap. Läraren kan genom ett bra ledarskap 

påverka elevers uppförande och skapa förutsättningar för en positiv och produktiv 

klassrumsmiljö och därigenom påverka elevernas kunskapsresultat.  

 

Det främsta syftet med utbildning handlar om att ta till sig kunskaper inom olika ämnen. Detta 

förutsätter att lärare har god ämneskompetens och didaktisk kompetens. Dock vore det en utopi 

om dessa två kompetenser räckte för att uppnå så goda kunskapsresultat som möjligt. I 

verklighetens klassrum behövs en god ledare som har alla dessa kompetenser.  

 

Genom detta arbete har vi insett att det finns behov av att stärka lärares ledarskap ute i skolorna. 

Krav ska även finnas på oss som lärare och blivande lärare, att våga ta oss an denna ledarroll. 

Att vara en ledare är inte samma sak som att utöva makt utan det handlar om att kunna 

upprätthålla ordning och struktur som skapar en trygghet för eleverna och som bidrar till att de 

får ro till lärande.  

   

Skolsituationen är ett aktuellt ämne i den allmänna debatten och stökiga klassrum och 

sjunkande skolresultat är inga undantag. Denna studie visar att just ett starkt ledarskap har 

betydelse för ordning och lärande. Därför anser vi att vårt arbete har bidragit till att betona 

betydelsen och behovet av detta viktiga ämne. 

 

För vidare forskning inom ämnet ledarskap ser vi ett behov av undersökningar om olika 

program som skolor kan använda för att uppmuntra och stärka lärares ledarroll. Det är viktigt 

att alla vuxna på skolan agerar på samma sätt i bemötandet med elever i beteendeproblem.  

All personal måste tillämpa samma metoder när de bemöter dessa elever och för att kunna göra 

det behöver de kompetens inom området. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 
 

Öppningsfråga  
Kan ni berätta lite om er yrkeserfarenhet och beskriva eran nuvarande klass? 
 
Introduktionsfråga 

Vad innebär ledarskap för er som lärare? 
 
Övergångsfrågor 

Hur är en bra ledare enligt er? 

 
Anser ni att ert ledarskap ibland utmanas? (Följdfrågor - Hur stor andel av klassen? 
Hur ofta upplever ni detta?) 
 
Nyckelfrågor 

Vilka strategier använder ni er av för att upprätthålla studiero och ordning i 
klassrummet? 
 
Vad tycker ni är viktigt i bemötandet med barn som uppvisar beteendeproblematik? 
 
Vad tycker ni är viktigt i en lärare-elev-relation?  
 
Vad kan ni som lärare göra för att eleverna ska känna trygghet? 
 
Tror ni att elever till lärare som är erkänt duktiga på ledarskap producerar arbete av 
högre kvalitet?  
 

Avslutande fråga 

Vilka egenskaper har ni som gör er till en bra ledare? 
 
Slutfrågan 

Är det något ni vill tillägga vad det gäller ledarskap? 
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Bilaga 2 

  

 
 
 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln: 
Ledarskap i klassrummet. 
 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att intervjun kommer att användas som 

datakonstruktion för ett självständigt arbete och för att utveckla kapitlet om ledarskap i 

klassrummet som är en del av IBIS-programmet. Jag har informerats om att mitt 

deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan 

att ange orsak. Jag har även informerats om att mitt namn inte kommer att vara med i 

arbetet. Jag samtycker härmed till att medverka i denna fokusgruppsintervju som 

handlar om hur lärare bedriver ledarskap i klassrummet.  

 

Ort/Datum/År 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 

 

  
  
Studentens underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Studentens underskrift 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3  

 

Hej, 

 

Vi är två lärarstudenter på Uppsala universitet som skriver ett examensarbete om 
ledarskap. Vi vill genom en intervjustudie ta reda på vilka uppfattningar lärare har om 
ledarskap och hur de använder sitt ledarskap i klassrummet. Syftet med studien är att 
ta reda på vilka strategier lärare tillämpar för att upprätthålla och bevara ett 
fungerande arbete i klassrummet.  

 

Om ni vill delta i en intervju så vore vi väldigt tacksamma. 

 

Vänliga hälsningar, 

Hannah Kling och Alejandra Wahlund 
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