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Sammanfattning 

Det här arbetet behandlar ämnet lärares ledarskap i klassrummet. Mer specifikt så handlar det 

om vilka egenskaper som anses vara viktiga för att uppnå ett gott ledarskap, hur lärare har 

utvecklats i deras lärarroll och ledarskapsroll sen de började arbeta, hur ledarskapet påverkar 

eleverna samt vilket stöd lärare har fått i början av deras karriär. Vårt syfte med det här 

arbetet var att undersöka och jämföra hur nyexaminerade lärare och lärare som har jobbat ett 

par år upplever sin roll som ledare i klassrummet. För att göra detta så valde vi att göra 

halvstrukturerade intervjuer med tre stycken nyexaminerade lärare och tre stycken lärare med 

mer erfarenhet vilket innebar att vi hade förbestämda öppna frågor med följdfrågor på vissa 

frågor. Som metod till analysen valde vi en tematisk analysmetod vilket innebar att vi 

kategoriserade de intervjufrågor som vi hade och de svar vi fick fram. De vi kom fram till var 

att lärare upplever sin roll som betydelsefull, att deras ledarskap har en stor betydelse för 

elevernas lärande och att man som ledare bör vara bestämt och tydlig men också kunna ge 

eleverna utrymme att vara med och påverka. Vi kom också fram till att de lärare vi intervjuat 

inte får den stöttning som de skulle vilja ha och upplever att de behöver sitt första år som 

lärare. Detta är något som även stödjer den forskning som vi lyft fram i samband med studien.  

 

Nyckelord: ledarskap, ledaregenskaper, mentorskap, lärares utveckling   
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Inledning 

Det här arbetet kommer att handla om nyexaminerade och mer erfarna lärares ledarskapsroll i 

klassrummet. 

Vi har valt att skriva ett arbete på temat ledarskap eftersom vi genom utbildningen och på 

våra praktiker fått höra och se hur viktigt det är med ledarskapet och vad som händer när 

ledarskapsrollen hos en lärare brister. Eftersom vi själva snart är nyexaminerade lärare så ville 

vi inrikta oss på att undersöka hur några lärare tänker och känner kring sin ledarskapsroll i 

klassrummet, hur hanterar det stökiga situationer och om det fått något stöd för att utveckla 

sin ledarskapsroll. Vi kommer att undersöka detta genom att intervjua några nyexaminerade 

lärare och några lite mer erfarna lärare för att sedan kunna göra en jämförelse och se om och 

hur ledarskapet har förändrats när lärarna har jobbat ett par år.  

Det vi vill få fram med det här arbetet är vilken betydelse ledarskapet har för eleverna och 

lärarna, hur man hittar sin roll som ledare när man är nyexaminerad, hur och om man kan få 

stöd i sin ledarskapsroll för att kunna utvecklas som lärare och hur man kan förändras i sin 

ledarroll när man har jobbat ett par år. 
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Bakgrund 

Här kommer vi att presentera hur vårt valda ämnesområde ledarskap är aktuellt att undersöka 

och hur samhällsdebatten kring ledarskap i klassrummet ser ut. Om man kollar på den debatt 

som pågår idag om ledarskap så kan man se att den pågår mellan skolpersonal och politiker, 

det som diskuteras mest om är huruvida man bör inför ordningsbetyg, om och vilken typ av 

stöttning nyexaminerade lärare bör få under sitt första år inom yrket och om det ska införas 

något typ av lämplighetstest för lärarutbildningen på universitetet. I och med dessa debatter 

som alla på ett eller annat sätt berör lärarens ledarskap så anser vi att ledarskapsämnet är 

högst aktuellt att undersöka. Att vi skriver om det här ämnet är för att vi sett på våra vfu:er 

och upplevt själva som elever och lärare att ledarskapet är något som måste fungera för om 

ledarskapet brister så blir det svårt att lära eleverna och upprätthålla en ordning i klassrummet.   

Ordningsbetyg 

En av debatterna gäller om man ska införa ordningsbetyg eller inte i skolan. Betyg i 

uppförande och ordning i svenska skolan inskaffades på 1920-talet och fanns fram till 70-talet 

då det avskaffades. I dagens svenska skola har vi inget ordningsbetyg men uppförandet 

diskuteras vid utvecklingssamtalet och vårdnadshavare kan få en skriftlig bedömning om de 

önskar. Om vi kollar på andra europeiska länder så är det många av dem som har någon form 

av betyg för uppförande och ordning och som tycker att det fungerat bra bland annat Norge. 

Det som debatten i dag diskuterar är om ordningsbetyg för högstadiet och gymnasiet bör 

införas igen för att få en bättre kommunikation med hemmet (SvT nyheter).  

De som är positiva till ordningsbetyg är bland annat de borgliga partierna i Sverige (Dagens 

nyheter) medans socialdemokratiska utbildningsministern Anna Ekström ’totalsågar’ förslaget 

och tycker att det går ut för mycket över lärarna som redan är pressade idag (Skolvärlden). 

Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är inne på samma tankar som Anna Ekström, 

det blir för mycket arbete för lärarna och det kommer inte ge tillräcklig effekt utifrån det 

arbete som det genererar. Hon säger också att det finns forskning som visar att när lärare får 

möjlighet att bedriva välstrukturerad undervisning så ger det mer studiero och en ökad 

trygghet för att läraren då hinner se alla elever (Skolvärlden). De är inte de enda som har 

kritik mot förslaget, om vi googlar ordningsbetyg i skolan så kommer mängder av artiklar upp 

som debatterar frågan om ordningsbetyg argumenteten mot handlar främst om ojämlikheten 
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som blir i skolan mellan elever och om det stora arbetet som ordningsbetygen bidrar med för 

lärarna (Lärarförbundet). 

 

Marcus Samuelsson professor i pedagogik säger till (Skolvärlden) att det inte går att uttala sig 

om effekterna av ordningsbetyg eftersom det inte finns tillräckligt med forskning på just det 

området. Han säger även att han förstår politikerna synvinkel, att de upplever problem mellan 

elever och lärare och vill därför hjälpa till att göra skillnad. Men samtidigt önskar han att 

politikerna ska ta del av den forskning som finns om vad som har betydelse för det sociala 

livet i skolan till exempel elevers inflytande över lektioners innehåll, regler i skolan och 

klassrummet sådant som gör skolan meningsfull och som påverkar elevernas inre motivation. 

Det här är något som Johansson och Halvarsson (2019, s.10) har tagit upp i sin avhandling, de 

menar på att en bra lärare upprätthåller en struktur i klassrummet, har regler, rutiner och en 

tydlig ordning, det ger ett gott klassrumsklimat. Samuelsson föreslår istället att man bör kolla 

vilka positiva effekter man vill åstadkomma med ordningsbetyg och sen kolla om det inte 

finns andra bättre sätt att uppfylla dessa effekter (Skolvärlden). 

Introduktionsperiod 

Den andra debatten handlar om att nyexaminerade lärare ska få stöttning de första åren för en 

bra start i arbetslivet. När man kommer ut som lärare på en arbetsplats så har man lagstadgad 

rätt till en introduktion, det står dock ingenting om i vilken omfattning introduktionen ska 

pågå eller vad den ska innehålla, skolverket har gått med en rekommendation om hur denna 

introduktion skulle kunna gå till, det handlar kortfattat om att få en erfaren mentor och att 

introduktionen sätts igång direkt när anställningen påbörjas (Skolverket). Även lärarförbundet 

och lärarnas riksförbund har sådan liknande rekommendation (Lärarförbundet) (Lärarnas 

riksförbund). Nyexaminerade lärare vittnar enligt Petter Ådahl (Dagens samhälle) om en 

nästintill obefintlig introduktion där du får en rundvandring på skolan och ett par nycklar i 

handen och att det inte finns några inplanerade handledningstillfällen eller planerat stöd från 

rektor och kollegor utan du förväntas klara dig själv. Det finns också lagstadgat att nya lärare 

ska ha rätt till en introduktionsperiod med mentor i 1 år, dock är detta något som inte efterlevs 

i skolorna och enligt Ådahl (Dagens samhälle) var det 2015 bara 51% av nyexaminerade som 

ingick en introduktionsperiod. Lärarförbundet student har därför tagit fram fyra förslag 

(Dagens samhälle) för att se till att lagen efterlevs. 
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Det första förslaget är ett förslag på att 10% av arbetstiden för nyexaminerade ska gå till 

aktiviteter kopplade till introduktionen, detta eftersom de bör introduceras inom ramen för 

ordinarie arbetstid. Den andra åtgärden de föreslår är att 5% av en mentors arbetstid ska 

avsättas för att handleda nyexaminerade lärare, detta eftersom erfarna lärare upplever att de 

inte har tid för ett mentorskap och då väljer bort detta. Den tredje åtgärden är nationella 

mentorsutbildningar på alla lärosäten som har en lärarutbildning för att säkerställa att alla 

nyexaminerade lärare får en mentor som gått en relevant utbildning för uppdraget. Det fjärde 

och sista förslaget är att säkra introduktionsperioden för nyexaminerade lärare, det ska helt 

enkelt inte gå att neka nya lärare deras lagstadgade rätt. Detta ska upprätthållas dels genom 

anställningsavtalet och arbetstiden men också genom att skolverket ska granska och se så att 

detta genomförs. Victor Karlsson som är undervisningsråd på Skolverkets enhet Skolans 

organisation och ledning säger att introduktionstiden i grunden handlar om att skapa en 

trygghet för den som är ny i yrket, att få något som stöttar en och kan guida dig (Skolvärlden). 

I en rapport av Britt Heikkilä (2005) påpekar forskaren vikten av att få ett mentorskap, hon 

menar på att det är viktigt med någon att reflektera med så att nyutbildade inte ser problem 

som uppstår som personliga och privata. I den enkätundersökning som gjordes i studien så 

visar det sig att många nyutbildade har förväntningar på läraryrket som sedan inte uppfylls när 

de väl börjar jobba och att det finns många faktorer som var mer påfrestande än vad de tänkt 

sig till exempel jobba med arbetslag, konflikthantering och klassföreståndarskapet. (ibid ss. 

49 - 50) 

Lämplighetstest 

Den tredje debatten handlar om lämplighetstest vid lärarutbildningen något som de flera av de 

politiska partierna vill införa. Det handlar om att sortera bort de som inte anses vara lämpliga 

att bli lärare innan de påbörjar en lärarutbildning. De egenskaper som anses vara önskvärda 

och bra är enligt forskarna Per Lindqvist docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet och 

Sigbritt Franke tidigare universitetskansler att de måste vara motiverade och intresserade av 

att undervisa samt intresserad av barn och ungdomar, de måste också kunna hantera det 

svenska språket, ha en kommunikativ förmåga och vara socialt lyhörda (Lärarnas tidning).  

Andersson (2017) nämner i sin avhandling att om elever får vara med och planera, påverka 

och utvärdera sin undervisning så blir de mer motiverade till att lära. Hon nämner också att 

elever blir mer engagerade när undervisningen kopplas till lärarens livserfarenhet och 

verkligheten utanför skolans väggar. (ibid ss.17, 24)   
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Enligt Sigbritt Franke tidigare universitetskansler (Lärarnas tidning) så skulle testet 

förslagsvis gå till så att personen får skriftligt beskriva sig själv och motivera varför man vill 

bli lärare, man får muntligt framföra en berättelse och en beskrivande uppgift kring ett 

problem som är kopplat till skolan och sen bli intervjuad av lektorer på lärarutbildningen och 

vfu-handledare. Provet ska ha en nedre gräns för behörighet och om personen blir underkänd 

kommer man inte in på utbildningen. Några av de som är emot ett lämplighetstest är Maria 

Jarl ordförande i Lärarutbildningsnämnden i Göteborg samt Monica Hansen Orwehag vid 

Högskolan Väst. Båda säger till tidskriften Lärarnas Tidning (Lärarnas Tidning) att man bör 

satsa på en bra utbildning där eleverna får möjlighet att utvecklas eftersom man inte föds till 

lärare utan att man blir det för att man utbildas till det. De föreslår också att en tidigt vfu är ett 

mer träffsäkert sätt för att sålla bort de studenter som är olämpliga, eftersom det är svårt att se 

vilka som är olämpliga från början. I en rapport från Skolinspektionen (2010) påpekade de att 

en lärare som planerar och genomför sin undervisning med genomtänkt progression och 

genom att relatera till tidigare moment, åstadkommer bättre resultat vilket påvisar 

ledarkompetens. (ibid). Det som nämns i rapporten är sådant som man delvis skulle testa om 

man genomförde det slags test som vi nämnde ovan men som Maria Jarl och Monica Hansen 

Orwehag nämner ovan så är lärare något man ska utbildas till och att vissa egenskaper bäst 

visas genom vfu. Professor Per Gerrevall leder försöksverksamhet med lämplighetstester vid 

Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping anser att det är bra med lämplighetstest men 

påpekar vikten av att testen måste vara rättssäkra och tillförlitliga (Lärarnas Tidning). 
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Forskningsöversikt - Lärarens roll som ledare 

Här kommer vi att presentera och lyfta den forskning som finns på ämnet ledarskap. 

Johansson och Halvarsson (2019) har gjort en studie som är en del av ett projekt. Studien 

handlar om vad ledarskap i klassrummet är för lärare. Syftet var enligt Johansson och 

Halvarsson att lyfta de upplevelser och erfarenheter som lärare har av ledarskap i 

klassrummet, att synliggöra och problematisera aspekter som elevrelation, feedback och 

struktur samt att utveckla den kompetens som lärarna har och stärka dem i yrkesrollen (ibid, 

s.1). Den metod som Johansson och Halvarsson använde sig av var först två stycken 

fokusgruppsintervjuer med 7 stycken förstelärare då man ville få ut deras syn på och 

erfarenheter om ledarskap. Efter det så gjorde de observationer vi nio olika tillfällen då 

lärarna hade obligatoriska träffar med fokus på ledarskap, dessa träffar leddes av förstelärarna 

(ibid, ss 22 - 23).  

De centrala resultat som Johansson och Halvarsson kom fram till var att ordet ledarskap kan 

formuleras och definieras med metaforerna ‘visa riktning’ och ‘hålla i trådarna’, ett annat ord 

som lärarna också förknippade med ledarskap var ‘tydlighet’ att ”ta ledningen, sätta och 

skapa struktur men också det sätt som målen med det man håller på med i klassrummet bör 

formuleras” (ibid ss. 39–40). De kom också fram till att det var viktigt att eleverna lärde sig 

arbetsmoral och disciplin för att kunna arbeta strukturerat (ibid s.41) och att uppstarten av 

lektioner var viktigt för strukturen på lektionen. Detta var i sin tur viktigt för ett 

relationsskapande med eleverna, ett exempel på en bra uppstart var enligt lärarna att skriva 

instruktioner på tavlan för att slippa svara på onödiga frågor och kunna upprätthålla ett gott 

bemötande med eleverna (ibid s.43). Johansson och Halvarsson menar att ”whiteboardtavlan 

är en resurs för att organisera lektionen efter den av läraren redan bestämda struktur och 

bidrar också till att främja goda relationer” (ibid, s.45). Vidare resonerar de att ”skapandet 

av struktur; ordning, rutiner, tydlighet är något som går igen i informanternas resonemang 

som centralt i ledarskapet i klassrummet” (ibid s.46) dessa aspekter kan även kopplas till ett 

relationellt perspektiv genom att ”strukturen blir till genom, och i, socialt samspel, och 

därmed också ledarskapet” (ibid, s.46). 

 

På liknande sätt uttryckte Stensmo (2000, s.9), han beskrev att ledarskap i klassrummet 

handlar om att leda och organisera skolklassen som ett arbetande kollektiv alltså att kunna 
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hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg. Just disciplinen och ordningen ses som 

en betydande aspekt annars blir det brist på det goda ledarskapet. 

 

Hantering av störande situationer 

I en avhandling som gjordes av Samuelsson (2008) lyfte han fram hur skolor och lärare 

hanterade störande situationer. Den handlade också om hur elever och lärare agerar och 

bemöter varandra i skolan och om elevers kön påverkar ovanstående. Syftet med 

avhandlingen var att formulera vilka beteenden som lärarna ansåg vara störande, beskriva hur 

de hanterar och korrigerar dessa störande beteenden och att ta reda på hur elever och lärares 

kön påverkade det som ansågs som störande beteenden och hur dessa korrigerades (ibid s.27). 

Den metod som användes för avhandlingen var först en fältstudie i tre stycken klasser årskurs 

7 med utgångspunkt att studera störningar och korrigeringar vid skolstart. Efter detta gjordes 

en medföljande observation av samma elever. (ibid ss.84–85, s.87).  

 

Samuelsson upptäckte i sina studier att lärarna började terminen med att tydliggöra tre 

förväntningar på eleverna som de ansåg var viktigast, så som vad eleverna får göra och inte 

göra samt skolans gemensamma regler. Det visade sig också att lärarna uppmärksammade 

oönskade störande beteenden så fort det inträffade i undervisningen. Han delade in lärarnas 

korrigeringar i två olika områden ‘verbala åtgärder’ och ‘icke verbala åtgärder’, det som han 

kom fram till var att i fem av sex fall använde lärarna någon form av verbala åtgärder t.ex. 

användning av röst (ibid, s.157). Samuelsson skriver att en förklaring till detta är att rösten ses 

som ett betydelsefullt verktyg i reglering mot störande beteende vilket ledde till att 

uppmaningar och påpekanden mot eleverna oftast var det som förekom (ibid, s.157). Något 

annat som framkom var att 

lärarnas sätt att hantera störande beteende var att de initialt gav med en 

’mjukare’ korrigering som kunde förstås syfta till att eleverna på egen hand 

skulle reglera sitt störande beteende. I de fall detta inte gav resultat eller inte 

genomfördes fort nog tog lärarna till en ’hårdare’ korrigering som innebar att de 

på ett mer resolut sätt såg till att beteendet förändrade (ibid s.191). 

 

Samuelsson (2008, s.191) såg att lärares och det sociala sammanhangets förväntningar på 

eleverna var att de skulle ta sitt eget ansvar mot störande situationer och på så vis ändra sitt 
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beteende. Han uppmärksammade också lärarnas sätt vid hantering av elevernas oönskade 

beteende 

Genom korrigeringar, uppmaningar och namngivande omvandlades den 

enskilda elevens beteende från en privatsak till ett offentligt ärende, genom ett 

socialt tillkännagivande. Lärarna gjorde detta genom att peka ut den störande 

eleven (ibid, s.192). 

 

Enligt lärarna i studien var målet med dessa korrigeringar, oavsett hur de skedde, att återföra 

eleverna till undervisningar och att lärande ska kunna ske. 

 

Ogden (2003) skrev i sin bok ”det som lärare har svårast att hantera i klassrummet är 

uppförandeproblem som utmanar lärarnas kontroll och auktoritet” (ibid, s.16). Stensmo 

(2000) skriv i sin bok att under 70-talet förlorade lärarna auktoritet på grund av 

disciplinproblem, för att få ordning och uppnå läroplanens krav framtogs en ledarstil som 

kallades ’själv-säker disciplin’. Genom denna ledarstil fick lärarna återerövra auktoritet i 

klassrummet genom att uttrycka sina behov, önskningar och känslor om samvaro och sociala 

relationer (ibid, s.63). 

 

Även Karlberg (2011) har skrivit en avhandling på ämnet störningar i klassrummet. Denna 

avhandling handlar specifikt om beteendeorienterat ledarskap i klassrummet. Syftet med 

avhandlingen var att undersöka hur lärare arbetar och stödjs när det kommer till 

uppförandeproblem i klassrummen. Studien var en kvasiexperimentell studie med en 

experimentgrupp av lärare från Uppsala och en kontrollgrupp från Stockholm. Lärarna fick 

utbildning av ett program kallat Skol-komet, för att sedan få testa en version av programmet. 

Det som lärarna kom fram till efter studien var att de inte reflekterat särskilt mycket över hur 

de hanterade störande situationer bland annat ansåg de att det saknades kommunikation 

mellan kollegorna. Liknande skrev även Karlberg om i sitt resultat 

lärarna svarar på trotsighet och olydigt beteende genom att snabbt försöka öka 

kontrollen genom ultimatum, bestraffning, hot och krav på lydnad. Detta leder 

till att eleverna i en del fall upplever att läraren är oresonabel och eleverna 

tenderar då att än mer hålla fast vid sin ståndpunkt (ibid, 27). 

 

Han kom även fram till att lärarna behöver få fortbildning kring ledarskap i klassrummet 

speciellt de nyexaminerade lärarna som själva ansåg att de behöver öka sin kunskap kring hur 



 

 13 

man ska förebygga negativa beteenden så att det inte blir ett hinder för inlärningen. Dessutom 

ville de nyexaminerade lärarna lyfta fram möjligheter till att eleverna ska känna sig trygga 

samt delta i klassrummet utan att deras möjlighet att göra sin röst hörd tas ifrån dem  

(ibid, s.25). 

Hur lärarens samspel påverkar elevernas lärande 

Andersson (2017) har skrivit en avhandling som handlar om elevers engagemang i skolan och 

deras relation med lärare. Det övergripande syftet med avhandlingen var “att bidra med 

kunskap om elevers engagemang i skolans verksamhet, genom att identifiera aspekter som 

påverkar engagemanget i skilda skolkontexter” (ibid s.19). För att samla in data till studien 

genomförde Andersson tre stycken delstudier som bygger på varandra. Den första delstudien 

var en enkätstudie där syftet var att få reda på elevernas engagemang i årskurs 7 i några 

kommuner. Den andra delstudien var att få reda på hur lärare och elever kännetecknar 

upplevelsen av ett högt engagemang i klassrummet, detta gjordes genom gruppintervjuer med 

eleverna och deras lärare samt skriftliga reflektioner från eleverna om deras lärmiljöer. Den 

tredje delstudien var enskilda intervjuer samt i grupp men endast med eleverna denna gång, 

och syftet var att få reda på hur eleverna i grundskolan upplever sina lärmiljöer utifrån 

inflytande, delaktighet och självreglering (ibid, s.69). 

 

Det som Andersson kom fram till utav enkätundersökningen var att många elever upplevde att 

deras lärare inte såg dem som personer utan endast som elever. Andersson skriver att ”Att bli 

bekräftad som människa är en aspekt av skollivet som förefaller vara betydelsefull för 

eleverna. Lärares omsorg om dem kan bli en del i en engagerande lärmiljö” (ibid, s.104). 

Enkäten visade också att trots att elever har en hög engagemangsnivå så deltar många av dem 

inte i undervisningen eftersom de inte känner sig delaktiga, resultatet av detta blir att många 

inte uppnår kunskapsmålen eller väljer att sluta sin skolgång (ibid, s.104). Det framkom också 

i denna studie att eleverna inte kände sig motiverade eftersom att de inte hade särskilt goda 

relationer varken med sina lärare eller kamrater (ibid, s.105). Andersson betonar att lärarens 

kompetens och engagemang är en betydelsefull aspekt för undervisningskvalitet eftersom det 

då blir meningsfullt för eleverna (ibid, s.105). Vid en av intervjuerna i delstudien framkom det 

att eleverna ansåg att det viktiga var att lärarna förklarade innehållet tills de förstod vad de ska 

lära sig och vad som krävdes för att klara uppgiften. Dessutom berättade lärarna att deras 

höga och positiva förväntningar hos eleverna samt deras tro på dem och deras förmåga var 
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nyckeln till att eleverna engagerar sig i sitt lärande (ibid, s.109). Andersson hävdade att för att 

kunna engagera eleverna i skolarbetet krävdes det att det fanns ”en god relation mellan dem 

och lärarna, att de blir lyssnade till, blir sedda och möts med respekt” (ibid, s.122). 

Dessutom framkom det att ”I elevernas skriftliga reflektioner över hur de lär sig bäst 

poängterar de att en variation av undervisning gynnar deras engagemang till sitt lärande i 

skolan.” (ibid s.117) samt att lärare och elever delade ansvaret så att eleverna kunde nå 

framgång med sina skolarbeten (ibid, s.118).   

 

Johansson och Halvarsson (2019) skrev i sin studie att lärarna ansåg att det inte lede till någon 

framgång om man inte byggde relationer med eleverna (ibid, s.51). Johansson och Halvarsson 

hävdade att allt fler ökade sitt intresse för en relationsbaserad undervisning samt hur relationer 

skapar möjligheter för lärandet det vill säga att eleverna skall bli ”motiverade, känna 

välbefinnande och uppnå sin potential” (ibid, s.51). 

 

Aspelin och Persson (2011) lyfte fram i sin studie att elever är i behov av mer stöd än vad de 

får i verkligheten, samt att skolor och lärare värderar sociala relationers betydelse för 

skolarbete för lågt (ibid, s.47). Enligt dem lägger lärarna mindre tid på att berätta och gå 

igenom läxor och mer tid på administration, information och instruktion (ibid, s.47). Aspelin 

och Persson (2011) lyfte fram forskaren Hatties (2009) studie som betonar betydelsen av 

’synligt lärande’ genom sociala relationer i ett utbildningssammanhang, men också att 

lösningen till ett problem lättare kommer gå att reda ut när både lärare och elev är överens om 

vad som är problemet. Detta innebar i sin tur att lärare och elever behövde kunna föra en 

dialog för att tydliggöra vad en uppgift går ut på och hur ska den lösas, i detta fall ansågs 

pålitliga sociala relationer bland elever och lärare vara en viktig aspekt för villkor och 

kommunikation (ibid, s.50). Det finns dock en motsägelse i denna studie i och med att det i 

skolvärlden (Skolverket, 2011) talas väldigt mycket om individualiseringen, alltså en 

individanpassad undervisning. Aspelin och Persson (2011) menade dock på att 

individualisering leder till konsekvensen att eleverna i undervisningen lämnas mer åt sig 

själva utan att lärarna blir involverade för mycket (ibid, s.46). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I den här delen av vår studie kommer att vi beskriva hur lärarens ledarskap påverkar 

klassrumsklimatet utifrån ett relationellt perspektiv. Den relationella pedagogiken kan 

generellt beskrivas som ett synsätt på utbildning där allt som händer människor emellan är 

centralt. För att beskriva den relationella pedagogiken som utgångspunkt så har vi använt oss 

utav Aspelin och Perssons studie om relationella pedagogiska teorier (2011). Vi valde denna 

pedagogik för att den relationella pedagogiska teorin är ett synsätt på utbildning där relationer 

bland enskilda och kollektiva omständigheter står centralt. I Lgr 11 (skolverket 2011) finns 

det tydligt uttalat att undervisningen ska anpassas efter enskilda elevers förutsättningar och 

behov, därför tycker vi att den relationell pedagogiska teorin passar utmärkt till vår studie 

eftersom detta tyder på att en vital och hållbar relation mellan elever och lärare är en nyckel 

till framgångsrik undervisning och elevernas lärande. Utöver detta kommer att vi fokusera på 

en modell som presenteras av Stensmo (2008) och som vi kommer att presentera senare i detta 

kapitel.  

Grundtankar inom relationell pedagogik: 

Aspelin och Persson (2011) lyfter fram att ”Varje författare bidrar till det grundläggande 

antagandet att meningsfull utbildning är möjligt endast när relationer noga förstås och 

utvecklas” (ibid s.17). Med hjälp av Aspelin och Person (2011) så kommer vi kortfattat att 

redovisa några av grundtankarna inom relationell pedagogik.  

 

Antropologi eller sam-varo där jaget står i centrum. Varje individ föds i relation med andra 

individer som sedan fortsätter att få att växa i relation till omvärlden. Relationer bland 

människor och andra varelser förändras med tiden, de kan förknippa sig med subjekt och 

objekt och människan realiserar den tidigare relationen som då kallas för samvaro. 

Relationella pedagogiska grundsynen inom utbildning handlar om dem dynamiska fenomen 

som är verksam. Aspelin och Persson menar att (2011)  

För att förstå relationers betydelse i utbildningen behöver man beakta 

samhälleliga förhållande till exempel institutioner, system, organisationer mm, 

samt sociala förhållande så som grupper, roller, aktörer mm. Och intrapersonella 

förhållanden exempelvis tankar, känslor, motiv, intentioner mm. (ibid s.17) 
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Den pedagogiska relationens betydelse för elevers utveckling fokuserar på en vital relation 

där man menar att för att uppnå framgång behöver en man ha en hållbar och stark relation 

mellan elever och lärare. Detta leder då till att eleverna har förtroende för sina lärare som i sig 

leder till att eleverna blir motiverade för sitt eget lärande och sin sociala samt personliga 

utveckling (ibid s.17). Lärarens funktion och hållning handlar om att lärare orienterar sig för 

att frambringa möjligheter som leder till eleverna kontinuerlig utvecklar sina kunskaper, fakta, 

färdigheter, värden, normer mm. Lärarens uppdrag är att sträva efter att lektionens innehåll 

likställs med elevernas kunskap och den främsta uppgiften som en lärare har är att stödja 

eleven i sitt sökande och förståelse av sig själv och omgivningen. Läraren ses som en 

institutionell reglerad roll samt en påtaglig person som lär eleverna indirekt genom att som 

mellanliggande person förmedla kunskaper som eleverna sedan bearbetar i anordnade miljöer 

för lärande. Dessutom lär läraren eleverna direkt genom sin personliga hållning och sitt 

relaterande till eleverna. 

Verktyg för ledarskap 

Lärarens förhållningssätt med eleverna kan påverkas av lärarens ledarskap i klassrummet. 

Relationen mellan lärare och elever får också en viktig aspekt för deras ömsesidiga respekt, 

som visar eleverna att lärarna vill att de ska lyckas på bästa möjliga sätt och att lärarna ska 

fungera som handlare och uppmuntrare till dem. Å andra sidan vill lärare att eleverna ska visa 

respekt mot lärarna genom att vara hövliga och sköta sina uppgifter (Steinberg 2013, s.27).  

Steinberg (2013) skriver att ”pedagogerna fått allt fler uppgifter än att bara undervisa, och 

skolans roll som ’social inrättning’ har blivit mer framträdande” (ibid s.10). Han fortsätter 

med att påpeka att i läroplanen tydliggjordes dessa förändringar och i den förändrade 

versionen i läroplanen lyftes bland annat aspekter om individualisering, demokratiska 

arbetsformer och omsorg om enskilda personens välbefinnande, utveckling och den unika 

egenarten. För att bli framgångsrik som ledare i klassrummet lyfter forskare Stensmo (2000) 

en generell modell med fem olika arbetsuppgifter. Dessa uppgifter stödjer läraren i hantering 

av frågor som berör disciplin, ordning, elevomsorg samt stödjer läraren att bilda olika grupper 

för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster. Dessutom fokuseras det på att 

individualisera elevers arbete och lärande. De fem olika arbetsuppgifter som alla lärare har 

och som behandlar de ovannämnda aspekter är planering, kontroll, motivation, gruppering, 

och individualisering. Nedan kommer vi att kortfattat diskutera dessa aspekter. 
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Ledarens uppgifter i klassrummet (Stensmo 1997). 

 

Kontroll handlar om den process som innefattar att läraren assurerar sig och att elevernas 

klassrumsbeteende stämmer överens med de mål, förväntningar eller planer som skola, lärare 

och föräldrarna och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet.  Fokuset ligger på 

hur lärarna använder de schemalagda timmar man har, det vill säga hur man förhåller sig till 

uppgifter och hur man förhåller sig till varandra exempelvis relationer mellan lärare - elever 

och elev - elev. 

Motivation är den process som sätter igång människor mot de mål som man har uppsatt. 

Målet kan handla om att uppnå något eller undvika något. Stensmo (2000) skriver att 

”motivationsarbete i klassrum och andra pedagogiska rum består i hög grad i att hjälpa 

eleverna att identifiera mål för ansträngning och lärande och göra målen till sina: eleverna 

måste äga målet för att uppfatta dem som angelägna.” 

Gruppering handlar om de grupper som elever i skolans värld tilldelas så som könsgrupp, 

årskurs, åldersblandade grupper, arbetsenheter, skolklass, särskild undervisningsgrupp, stabila 

inomklassgrupperingar eller tillfälliga sammansatta arbetsgrupper. Men det handlar också om 

hur de olika grupperna samspelar, utvecklas med tiden samt är central för verksamheten och 

för andra pedagogiska aspekter. 

Individualisering är ett centralt begrepp i Lgr 11 och innefattar att undervisningen ska 

anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov. Samtliga variationer så som 

arbetsuppgifter, arbetsgrupper samt den lärstil eleven använder för att lösa en uppgift ska 

anpassas efter elevens behov. 

Planering är den arbetsuppgift som sammanhåller de ovannämnda fyra arbetsuppgifter. 

Planeringen handlar om att man utifrån erfarenheter från förflutna beslutar om nuet för 

framtidens konsekvenser. (ibid, sid 11). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur nyexaminerade lärare och lärare 

som har jobbat ett par år upplever sin roll som ledare i klassrummet. 

 

 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur ser lärarna på sin ledarskapsroll/stil i klassrummet och dess påverkan på elevernas 

lärande. 

2. Hur har stödet för lärarna, så som mentor eller introduktion första året i yrket, sett ut? 

3. Om och hur har ledarskapsrollen/stilen förändrats när lärarna har jobbat ett par år? 
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Metod 

Utifrån att vårt syfte och våra frågeställningar behandlar lärares erfarenheter och 

uppfattningar så valde vi att göra kvalitativa intervjuer. Detta eftersom det enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, ss.43–44) underlättar för att kunna lyfta fram dessa aspekter och göra 

jämförelser utifrån lärarnas erfarenheter. Vi har även valt att göra våra intervjuer 

halvstrukturerade något som vi kommer gå in på mer i följande avsnitt. 

Metod för datainsamling 

Att välja metod till en studie är ett noggrant övervägande då olika metoder passar olika bra 

utifrån vad man har för syfte. När man väljer enbart intervjuer som analysmetod kan man bara 

förlita sig på personens ord det vill säga man kan bara gå på det svar som personen i fråga ger 

eftersom man inte gör någon observation och kan se hur läraren agerar. I och med att vårt 

syfte med studien var att vi ville undersöka hur nyexaminerade lärare och erfarna lärare ser på 

sitt ledarskap i klassrummet så valde vi intervjuer som metod. Kvale och Brinkmann (2009, 

s.43–44) skriver i sin forskning att genom att intervjua personer kan man få fram information 

enligt berättarens egen uppfattning utifrån deras kunskap. Vi valde som vi skrev ovan att 

inrikta oss på kvalitativa intervjuer med halvstrukturerad form. Enligt Gillham (2008, s.103) 

innebär den halvstrukturerade intervjun att en viss del i intervjuprocessen är strukturerad och 

en annan del är mindre strukturerade. Exempel på delar som är strukturerade är att alla som vi 

intervjuar får samma frågor, att vissa frågor följs upp det vill säga får följdfrågor och att 

ungefär lika lång tid har avsatts för intervjuerna. Exempel på det som är mindre strukturerat 

på så vis att det inte är styrande är att vi använder öppna frågor det vill säga frågor vars svar 

eller riktning är öppen och inte har något förbestämt svar. Vi ansåg att en halvstrukturerad 

form var bra då vi inte var ute efter någon absolut sanning utan vi ville komma åt lärarnas 

åsikter, erfarenheter och tankar om att vara en ledare i klassrummet och att utvecklas i sin 

ledarroll. I och med detta var vi fokuserade på att skapa tydliga förutbestämda frågor som 

ända var öppna, men också att få så tydliga svar som möjligt så att svaren skulle kunna gå att 

jämföra. Vi valde också att ha halvstrukturerade intervjuer för att underlätta genomförandet av 

intervjuerna då vi visste att vi inte skulle kunna närvara båda två vid alla intervjuer. Genom 

detta så säkerställde vi att vi ställde samma frågor formulerade på samma sätt för att 

säkerställa likheten mellan intervjuerna.  
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Intervjun bestod av 18 stycken frågor, varav fråga1–4 var bakgrundsfrågor och resterande 

frågor 5–18 var öppna frågor. Vissa av frågorna svarade lärarna på samtidigt det vill säga de 

svarade på två frågor eller fler i samma svar. Ett exempel på en sådan fråga var nr 16 och 17 

(Se bilaga 1). Tidsåtgång för intervjuerna var ca 12–15 min. 

Urval 

Vi valde att intervjua sex stycken lärare, tre stycken av dem skulle vara nyexaminerade och 

tre stycken skulle vara lärare med mer erfarenhet. För att kunna skilja på när man är 

nyexaminerad lärare och lärare med mer erfarenhet så satte vi en gräns vid 2 år, det vill säga 

lärare som har jobbat i två år eller mindre räknas som nyexaminerade och lärare som har 

jobbat i mer än två år räknas som lärare med mer erfarenhet. Med mer erfarenhet menar vi att 

man har jobbat fler år. Att vi valde att intervjua lika många nyexaminerade lärare och lärare 

med mer erfarenhet var för att kunna göra en jämnare jämförelse mellan dessa då det är vårt 

syfte med studien. Vi valde också att tillfråga lärare från två olika kommuner, dels för att vi 

ansåg att det skulle var intressant att få reda på hur det skiljer sig att jobba som lärare i dessa 

två olika kommuner men också för att underlätta urvalet. För att få tag i lärare som kunde 

ställa upp så använde vi oss av våra kontakter då vi dels ansåg att det var mer säkert att få 

lärare vi känner att ställa upp på intervjuer än lärare som vi inte känner alls men också för att 

processen med att få kontakt skulle gå fortare om vi tillfrågade lärare som vi känner. Att vi 

har valt två olika kommuner har dock inneburit att vi inte båda har kunnat närvara på plats vid 

alla intervjuerna. 

Genomförande 

Den första kontakt som vi tog med lärarna genomfördes på olika sätt, dels via mail men också 

personlig direktkontakt. Vi första kontakten så presenterade vi oss och förklarade varför vi 

kontaktade dem och att vi ville intervjua dem för en studie om ledarskap, vi mailade eller 

bifogade informationsbrev, medgivarblankett samt intervjufrågorna för att de skulle kunna få 

en uppfattning om vad studien handlade om och vad det skulle innebär att delta i studien. När 

vi sedan fått deras medgivande till att delta så bokade vi en tid för intervju på en passande 

plats för oss båda, oftast på deras skolor. När vi sen sågs för intervjun så tog vi tid i början att 

förklara igen vad studien handlar om, vad vårt syfte med studien är, vad det skulle innebära 

för dem att delta samt att vi förklarade och förtydligade att intervjun skulle komma att spelas 
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in. Efter att intervjuerna var klara så skrev lärarna på medgivarblanketten, att vi gjorde det sist 

var för att vi ville ge dem en chans att ändra sig angående sitt deltagande i studien om det 

skulle ha varit så att de av någon anledning inte känt sig helt bekväma med den intervju som 

genomförts. Gillham (2008) kallar detta förstadie innan intervjun startat för orientering och 

skriver så här om det, 

Detta handlar främst om att vidareutveckla den information som du redan har 

gett. Detta steg är ändå nödvändigt, eftersom du leder personen in i intervjun 

och eftersom det är lättare för dig att muntligen och ansikte mot ansikte ge fler 

detaljer än vad som kan tas in via skriftligt preliminär information. Dessutom får 

intervjupersonen tillfälle att ställa frågor. (ibid, s.113) 

 

Intervjuerna spelades in på mobilen för att värdefull information inte skulle tappas bort och 

för att svaren på frågorna inte skulle kunna missuppfattas på något sätt som de skulle ha 

kunna gjorts om vi hade antecknat under intervjuerna. Efter att intervjuerna hade genomförts 

så transkriberade vi dem för att underlätta för oss när vi skulle genomföra analysen på 

intervjuerna. Att vi skulle spela in intervjuerna och använda de material som vi fått som svar 

var något som klargjordes i informationsbrevet och säkerställdes i medgivarblanketten så att 

lärarna var medvetna om det från början. Som vi skrev ovan så kunde vi inte båda närvara vi 

alla intervjuerna utan vi valde att dela upp dem mellan oss enligt följande Luna genomförde 

de tre intervjuerna med de nyexaminerade lärarna (lärare 4, 5 och 6) medans Elin genomförde 

de tre intervjuerna med lärarna som har mer erfarenhet (lärare 1, 2, och 3). Under intervjuerna 

med lärare 1 och 2 vart det nödvändigt att pausa intervjun och byta plats detta på grund av att 

det kom annan personal och det blev störande moment i intervjun. Detta avbrott ledde till att 

både Elin som genomförde intervjun och lärarna kom av sig lite grann dock tror vi inte att det 

har haft någon större eller avgörande påverkan på svaren i intervjun och därmed studien. Vid 

genomförande av intervjun med lärare 1 så trasslade inspelningen vilket ledde till att de första 

åtta frågorna inte spelades in och vi fick börja om intervjun, detta ledde i sin tur till att svaren 

på dessa frågor blev mindre omfattande. Elin som genomförde intervjun har bedömt att detta 

trots allt inte har påverkat själva svaret på frågan utan snarare omfattningen av svaret och att 

det därför inte har haft någon större avgörande påverkan för studien. 
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Material, kontext och deltagare 

De intervjuade lärarna är tre stycken nyexaminerade lärare och tre stycken lärare som har 

jobbat mer än tre år. 

Lärare 1 är en medelålders kvinna som har jobbat som lärare i sex år och är utbildad 1–6 

lärare, hon jobbar i på en medelstor skola med blandad etnicitet på eleverna och många elever 

med specialpedagogiska behov. Skolan ligger i en liten kommun i Mellansverige. 

 

Lärare 2 är en äldre kvinna som har jobbat som lärare i 45 år men som nu är pensionerad, hon 

är utbildad förskollärare men har jobbat i förskoleklass i stort sett hela sin karriär. Hon jobbar 

på samma skola som lärare 1. 

 

Lärare 3 är en medelålderskvinna som har jobbat inom skolan i 20 år som lärare, 

fritidspedagog och resurs. Hon är utbildad matte och No för årskurs 1-7. Hon jobbar på 

samma skola som lärare 1 och 2. 

 

Lärare 4 är en kvinna i medelåldern och har jobbat som lärare sen ett år tillbaka. Hon är 

utbildad F-3 lärare och hon jobbar i en mångkulturell skola som fördjupar religionen islam. 

De flesta elever som går i denna skola har svenska som andraspråk och behovet av extra 

anpassningar eller stöd. Skolan ligger i en stor kommun i Mellansverige och är en stor skola 

 

Lärare 5 är en man i yngre åldern som har jobbat i två år och är utbildad F-3 lärare. 

Han jobbar samma skola som lärare 4. 

 

Lärare 6 är en medelålders kvinna som jobbar som lärare sen en termin tillbaka. Hon jobbar 

på högstadiet. Hon jobbar samma skola som lärare 4 och 5. 

Databearbetning och analysmetod 

För att för att bearbeta det material som vi fick in av våra intervjuer så har vi transkriberat 

dem. Vi använde oss av en ortografisk transkriberingsmetod, vilket innebär att man skriver 

ner ordagrant vad personerna som intervjuats har sagt (Braun och Clarke, 2006, s. 88). Ibland 

har vi tagit bort utfyllnadsord då vi ansett att dessa inte fyllt någon funktion exempel på detta 

var ‘typ’, ‘liksom’ eller ‘ju’. Om det på vissa ställen inte har gått att höra vad personen i fråga 
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har sagt så har vi lagt till symbolen /.../. Vi har inte heller tagit med ljud som ‘hm’ eller ‘eh’ 

om det inte har varit relevant för svaret. Den metod som vi valt till analysen är en tematisk 

inspirerad analysmetod, vilket innebär att man identifierar, analyserar och urskiljer teman ur 

det insamlade materialet. Tematisk analysmetod är den vanligaste metoden för att analysera 

kvalitativa data och används med fördel för att analysera och reflektera kring verkligheten 

(Bryman, 2008, s. 528–529). När vi skapar dessa teman så måste vi noggrant överväga hur 

dessa ska konstrueras, vilka teman är relevanta och hur övergripande bör de vara. Vid 

transkriptionen märkte vi att flera frågor gick in i och liknade varandra, därför anser vi att 

tematisk analys passar bra då dessa frågor som går ihop kan bilda ett tema. Ett exempel på 

detta var frågorna 16, 17 och 18 som handlade om lärarna fått något stöd eller introduktion 

under deras period som nyexaminerade lärare eller om de önskat någon form av stöd, svaret 

på dessa frågor gavs i samma mening vid alla intervjuerna och därför valde vi att para ihop 

dessa. För att behålla lärarnas anonymitet kommer deras namn att kodas och benämnas som 

lärare med en siffra mellan 1–6 till exempel lärare 1 eller lärare 5. Den skola de jobbar på 

kommer inte att finnas med i analys då det inte var relevant för studien. 

Reflektion över metoden 

Som vi skrev tidigare så har vi valt att göra halvstrukturerade intervjuer, med tydliga 

förberedda öppna frågor för att minska risken att vi ställer frågor på olika sätt med olika 

formuleringar, detta anser vi vara en av styrkorna. Om vi inte hade valt detta så hade det blivit 

svårare att jämföra svaren från lärarna med varandra något som var vårt syfte med denna 

studie. Något som skulle kunna förstärka vår studie är om vi hade kunnat genomföra 

observationer i klassrummet av lärarna i samband med intervjuerna. Vi anser då att hade 

kunnat få en bättre överblick över hur läraren hanterar och agerar vid olika situationer som 

kan uppstå såsom störande situationer, anpassningar, relationer mellan lärare och elever med 

mera. Detta är något som Gillham (2008, s.24) har skrivit om, han menar på att människor 

ofta uttrycker verbala uppfattningar och pratar väldigt övertygande om sig själva men att de 

sen inte uppvisar samma sak i sitt beteende. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som ofta används inom forskning för att få fram 
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huruvida en studie eller forskning är tillförlitlig och giltig. För att en forskning eller studie ska 

ha en hög reliabilitet så krävs det att du kan göra undersökningen igen med samma 

omständigheter och få fram samma resultat som förra gången (Bell 2016, sid.133). Eftersom 

vi har halvstrukturerade intervjuer hjälper det oss att få en högre reliabilitet i vårt arbete då det 

ökar förutsättningarna för att kunna genomföra studien igen, dock så frågar vi i intervjuerna 

efter lärarnas tankar, erfarenheter och åsikter vilket gör att om vi skulle genomföra studien 

igen med samma frågor men andra personer så skulle vi få liknande men inte samma svar. 

Detta sänker då reliabiliteten något, men vi anser ändå eftersom vi tror att vi skulle få 

liknande svar att reliabiliteten är hög. Validitet är enlig Bell (2016, sid.134) ”utformning av 

en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg 

som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs”. I och 

med att innehållet från våra intervjuer och analys är taget från det som aktiva lärare berättat 

och att det är underlag för vår diskussion och slutsats så anser vi att validiteten är hög. 

Etiska hänsynstaganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) så underrättades alla lärare 

vid första kontakt om studien och våra intentioner med studien. Detta gjorde vi via ett 

informationsbrev som vi skickade på mail där det även stod med kontaktuppgifter till oss och 

våran handledare. I samband med de skickade vi även ut en medgivarblankett för lärarna att 

skriva på och lämna till oss vid intervjun för att säkerställa att vi har deras medgivande att 

använda deras svar till vår studie. Vi anser därmed att vi och vår studie har uppfyllt de 

forskningsetiska principer som berör samtycke, information och nyttjande. 
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Sammanställning av lärarnas svar 

Här kommer vi att presentera den data som vi fått fram från våra intervjuer. Vi har delat in 

svaren i tre kategorier som visar hur varje lärare har svarat. Detta innebär att vi kommer att 

gruppera frågorna 5–18 i tre olika rubriker. Frågorna 1–4 bortser vi ifrån då det är 

bakgrundsfrågor som stöd till oss själva. 

Lärarnas syn på ledarskapet 

Här kommer vi presentera vad lärarna har sagt om hur de ser sin roll som lärare och sin egen 

ledarstil, begreppet ledarskap och vilka ledaregenskaper som är viktiga. Denna rubrik 

behandlar alltså frågorna 5 till 8. 

Lärare 1 säger att hon ser på sin roll som lärare som att det inte bara innefattar en roll utan 

många olika roller, men att den viktigaste rollen är den som ledare eftersom mycket av det 

andra kan man läsa sig till som hur man kan undervisa men ledarskapet måste man känna sig 

trygg i för att det ska fungera. Sen kanske man inte är trygg i sitt ledarskap från början men då 

måste man lägga fokus på det, för har man inte ett bra ledarskap så kommer man ändå inte 

kunna lära ut någonting och det blir ingen bra lärandemiljö för eleverna. Då spelar det ingen 

roll hur duktig man är på matte eller undervisa engelska, för det kommer liksom inte gå in om 

det inte finns en bra miljö för barnen som är trygg och därför behöver ledarskapet sitta. När vi 

för in begreppet ledarskap i lärarens roll så fortsätter hon lite på samma tråd som i tidigare 

fråga. Hon tänker att det är en förutsättning för att det ska bli en trygg miljö i klassrummet, att 

det ska bli en lärmiljö där eleverna vågar lära av varandra, vågar göra fel och får en vilja 

utvecklas och kan känna att skolan är viktigt. Hon säger också ledarskapet innebär att man 

som lärare är den som har kontrollen, vilket inte automatiskt innebär att man bestämmer allt 

utan att man kan lämna över kontrollen till eleverna under kontrollerade former så att de får 

vara med och påverka och bestämma men att det som läraren säger är det som gäller. Några 

viktiga ledaregenskaper som lärare bör ha enligt lärare 1 är att man måste vara väldigt 

konsekvent speciellt i början när man har en ny klass att man är konsekvent även med de 

minsta grejerna och att man vid oönskade beteenden säger till och får eleverna att reflektera 

till exempel över hur man bör vara mot varandra och vad som är ett trevligt klimat i 

klassrummet. Är man inte konsekvens från början så blir det svårt att forma om sin klass sen, 

men sen också att man har en värme, har humor och kan skoja med eleverna samtidigt som 
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man kan vara allvarligt när det behövs. Om sin egen ledarstil säger hon att hon är väldigt 

bestämd med vad som gäller och att hon i det ger eleverna möjlighet att ta eget ansvar. Hon 

tar som exempel att de i klassen arbetar väldigt mycket med att de får välja vart de vill sitta 

men att det också vet vad som gäller, att hon är väldigt tydlig med vad som förväntas av dem 

och vad konsekvenserna blir om de inte kan sköta sig. Eleverna får då visa att de fixar det här 

och att hon tror dem. 

 

Lärare 2 beskriver sin roll som lärare som stimulerande, roligt, fritt att tänka utifrån målen 

och att kunna göra det till sitt eget. Men också att det är fantastiskt att få möta dessa barn, se 

deras glädje och ge dem lust att lära. När vi lägger till begreppet ledarskap så säger hon att det 

viktigaste är att man måste vara naturlig och att man ska vara sig själv. Men också att det är 

ett arbete med att hitta sig själv samtidigt som man studerar andra ledare, komiker och 

barnprogramledare för att se det som de göra bra. Man måste våga prova. Sen måste man vara 

tydlig, glad och att barnen känner att man bryr sig om dem och ser dem. Egenskaper som hon 

tycker är viktiga är att inte prata för mycket och för snabbt, att man är tydlig så att barnen vet 

precis vad man vill och vad som gäller och sen att man använder sig av inlevelse och betoning 

för uppmärksamhet och spänning. Om sin egen ledarstil säger hon att hon försöker bemöta 

barnen genom att vara trevlig, glad och visa att hon tycker att det ska bli roligt att lära känna 

dem och undervisa dem. Men också att visa barnen respekt och intressera sig för eleverna 

speciellt de barn som har svårigheter, för om man gör det så får man en bättre relation till dem 

men sen gör det också att barnen växer som personer för att man kommer ihåg dem.   

 

Lärare 3 säger att hon ser på sin roll som lärare att hon har utvecklats jättemycket i sin 

ledarroll sen hon började, då var hon en jättedålig ledare, men sen tack vare erfarenhet och 

hennes ålder så har hon blivit tryggare i sig själv. Om vi för in begreppet ledarskap i 

lärarrollen så säger hon att i början så gjorde hon massor med fel, ny elever skulle hon bli 

kompis med hade hon tänkt, eleverna skulle tycka om henne, de skulle ha roligt och sen skulle 

man sätta lite regler men det funkade inte så bra så nu känner hon att hon är ganska tydlig 

med struktur, regler och vilket blir ganska fyrkantig upplever jag i alla fall med en ny grupp. 

Sen när man känner att det fungerar så kan man tänja lite på det, det är inte säkert att det 

fungerar utan att man behöver fortsätta hålla den här fyrkantiga strukturen. Men de är en 

trygghet för eleverna att de vet vart gränserna går, för att om man säger ja till något ena dagen 

och så nej andra dagen då blir det luddigt och eleverna vet inte riktigt vad de har en. Hon 

tillägger att det inte är alltid hon gör så som hon säger, utan gör fel ibland och tänker varför 
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gjorde jag sådär, det var himla korkat och så får man gå tillbaka och säga nej det funkade inte 

nu gör vi som vanligt istället. Hon säger också att hon tror väldigt mycket på att bygga 

relationer till elever, det är lite svårt att inte bli för mycket kompis med eleverna, man måste 

visa att det ändå är läraren som är ledaren och att det ska vara tydligt att det är läraren som 

bestämmer. Sen kan eleverna lämna synpunkter och man kan diskutera tillsammans men det 

är ändå läraren som har sista ordet. På fråga om det finns ledaregenskaper som hon anser är 

särskilt viktiga svarar hon att kunna lyssna och att eleverna känner att de blir lyssnade på, att 

de känner sig förstådda och känner att de blir sedda, hon säger att hon har 25 elever och 

ibland kan börja fundera om hon har sagt hej till varenda en idag, har hon sett dem i ögonen 

idag, har hon pratat med dem och det är svårt att hinna med när man är själv men hon försöker 

i alla fall. Och även om elever inte behöver hjälp utan är rätt självgående så kan man se till att 

i alla fall byta några ord så att de märker att man har sett dem. Sen som sagt att bygga 

relationer och lära känna dem lite, sen är inte alla elever så öppna men att man försöker i alla 

fall, skapa sig en förståelse för dem som individer, vad de har för fritidsintressen eller om de 

har något i ‘ryggsäcken’ som är viktigt att veta och känna till. Sen är det inte alltid man får 

reda på allt men de skapar en trygghet och en relation för om eleverna känner sig trygga så är 

de redo att lära sig också. Hon beskriver sin egen ledarstil som att eleverna nog tycker att hon 

är öppen, kan prata om det mesta, är ganska lättsam och humoristisk, hon säger att de har en 

ganska skämtsam stil i klassrummet och drar mycket dåliga skämt framför allt hon och 

eleverna tycker att hon har usel humor. Men hon tror att de känner att de kan komma till 

henne och prata om det mesta, vilket känns otroligt för det är ett förtroende att de känner att 

de kan öppna sig och de som inte kommer direkt till henne kan hon hitta så lappar ifrån där 

det står att de uppskattar en och de saknar henne när hon är borta. 

 

Lärare 4 som är nyexaminerad berättar att hennes roll som ledare inte bara handlar om att 

undervisa utan att hon måste kunna vara ledare till en grupp, undervisare, konflikthanterare 

med mer. Hon säger att när man jobbar med yngre barn så är det mycket annat som lärare 

måste göra och inte bara undervisa som man gör med äldre barn, det är mycket socialt arbete 

bland annat. När vi frågade henne om begreppet ledarskap i läraryrket svarar hon att 

begreppet innefattar mycket i och med att man leder en grupp elever eller individer mot 

många olika saker och man ska hålla koll på att allting fungerar som det ska, alltså se till 

reglerna följs, att undervisningen ska gå som hon har planerat. som ledare bör man vara 

konsekvent, rättvist och man ska bygga relationer. När hon blev tillfrågad hur skulle beskriva 

sin ledarstil svarade hon med att hon fokuserar på att lära känna eleverna först och sedan se 
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till att regler följs. Men också att hon fokuserar på att det hon säger till eleverna inte skulle 

ändras så att de förstod att detta är en ledare som inte ändrar på sig snabbt. 

 

På samma frågor svarade lärare 5 som är också nyexaminerad, han berättar att läraryrket 

handlar väldigt mycket om ledarskap. Han menar på att det handlar inte bara om 

undervisningen utan uppföljning, föräldrakontakt, elevkontakt, planering samt elevrelation. 

Speciellt i den åldern som vi jobbar med, f-3, handlar om det om struktur, disciplin och 

ledarskap. Begreppet ledarskap handlar enligt honom om hur läraren är framför sina elever, 

eftersom det för elever i den här åldern handlar mycket om ‘children see, children do’ alltså 

att läraren är som en förebild för sina elever eftersom de spenderar mycket av deras tid med 

sin lärare. En egenskap som lärare framför allt bör fokusera på är disciplin, detta tycker han 

för att eleverna alltid testar läraren i det ena till det andra, då är det bra att man visar för dem 

att det finns vissa regler och strukturer som ska följas. Han menar att man ibland behöver vara 

lite fyrkantig vilket han ser som något positivt, eftersom att han på så sätt kan visa för 

eleverna att det blir inte alltid så som de vill ha. Han hävdar att en av de viktigaste 

egenskaperna som en lärare bör ha är bestämdhet. Han säger att det värsta man kan göra eller 

att man skjuter sig själv i sin fot om man säger en sak till sina elever och sedan ändrar sig. 

Upptäcker man att ett beslut inte blev rätt så ska man inte visa det för eleverna eller ändra sig 

för att det då finns en risk att eleverna tappar förtroendet för sin ledare och inte tar denne på 

allvar. Han beskrev sin ledarstil som sträng och menar på att detta är något som påverkas av 

elevernas beteende och uppförande. När intervjuaren lade ordförslag som ‘sträng’ eller 

‘bestämd’ och frågade vilket han skulle föredra för att beskriva sin ledarroll så svarar han att 

dessa två begrepp går hand i hand. Som lärare har man ett uppdrag att följa vilket innebär man 

måste vara bestämd och eftersom eleverna testar på olika beteende blev han mer bestämd med 

tiden vilket i sin tur medför en stränghet.  

 

Lärare 6 som också är nyexaminerad säger att sin roll som lärare innebär att förse kunskaper 

till elever och erfarenheter som går hand i hand så att eleverna ska klara sig ute i samhället. 

Hon svarar också att ledarskapet inom läraryrket innebär hur lärare fångar upp de elever som 

har det tuffast i skolan, detta gör hon genom att ta reda på deras intressen. Hon hävdar att för 

att ha ett bra ledarskap i klassrummet i längden så måste lärarna satsa på sociala relationer, att 

bilda relationer där det blir ge och ta, att se eleverna som individer och sista att inte se sig 

själv som auktoritär bara för att man är ledare i klassrummet utan man ska försöka vara på 

samma nivå som eleverna. Hon som ledare är lyhörd, ödmjuk inför att människor är olika 
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speciellt ungdomar som går igenom i olika förhållande samt att eleverna har olika bakgrunder 

som blir till ett bagage som de tar med sig i klassrummet. I klassrummet brukar hon säga ifrån 

men också visa en hjälpande hand till exempel genom att stanna kvar extra i klassrummet och 

lyssna lite extra på den som mår dålig, hon menar då att i och med detta har hon har ett 

växlande ledarskap. 

Aspekter som stödjer lärare att stödja elevernas lärande 

Här kommer vi att presentera lärarnas svar om relationer, klassrumsmiljö, planering och hur 

de påverkas av ledarskapet samt hur ledarskapet påverkar elevernas lärande. Rubriken 

behandlar alltså frågorna 9 till 13. 

Lärare 1 säger att hon är en väldigt flexibel person och har varit det sen hon började jobba 

vilket hon också trivs bra med, hon vet vilka kunskapskrav hon ska jobba emot och tänker 

igenom hur hon ska göra det. Men sen i vissa stunder så blir det ändå att man måste ändra på 

någonting och då improvisera till exempel för att man inte har sin resurs den dagen vilket 

innebär att det inte är någon idé att göra ett grupparbete. Hon säger också att hon blivit 

säkrare för varje år på vad som ska läras ut vilket gör att hon inte alltid behöver skriva ner 

detaljerat innan vad de ska göra på lektionen men att hon självklart gör en grovplanering över 

terminen med vilka ämnesområden man ska jobba med. Hon avslutar med att säga att oftast är 

det dem lektioner som hon inte hinner planera mer i detalj som blivit bättre. På frågan om 

planeringen kan påverka ledarskapet så svarar hon att hon inte är en sådan person som blir så 

stressad av att inte ha lektioner detaljplanerad utan att hon kan finna sig i stunden och hitta på 

någonting, hon säger att hon inte tror att det påverkar eleverna för att de inte märker att 

lektionen är detaljplanerad. Hon säger dock att om man är en sådan person som blir stressad 

av att inte ha detaljplanerat, så påverkar det jättemycket för då är man inte lugn, trygg och 

stabil vilket påverka eleverna att de inte känner förtroende för en eller att lektionen blir 

otydligt och rörigt. Så de beror helt på hur man är som person men planering är jätteviktigt, 

det ä A och O sen som sagt kan man vara olika i hur detaljerad planeringen bör vara. På 

frågan om klassrumsmiljön kan påverka ledarskapet så svarar hon att hon tänker att är man en 

bra tydlig ledare så spelar det ingen roll vilket klassrum man är i eller hur klassrumsmiljön är, 

de kan egentligen vara fyra vita väggar för det handlar om någonting som är i relationen med 

barnen. Men sen för att eleverna ska trivas och tycka att det är kreativt och kul skolan så är 

det viktigt med hur närmiljön ser ut att det är kreativt, tydligt och fint. På frågan om hur 

ledarskapet kan påverka elevernas lärande så svarar hon att man behöver vara tydlig och 
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bestämd så att eleverna vet vad de ska göra på lektionen, vad som gäller och att det är läraren 

som bestämmer tills något annat sägs. Man behöver också kunna vara öppen och ha en god 

relation till eleverna så att de kan anförtro sig om de behöver. Sist behöver man också vara 

säker i sin roll som ledare, på vad lektionen ska gå ut på och ha en förmåga att improvisera, 

har man det så vet eleven vem som bestämmer, vad som ska göras så att det inte uppstår 

förvirring och otydlighet, om man dessutom har en förmåga att improvisera så kan man rädda 

upp en lektion om den inte går bra eller snabbt kunna improvisera om en situation förändras.   

 

Lärare 2 berättade att hon fortfarande planerar enorm mycket fast att hon jobbat i skolan 45 

år. Hon säger att den första minuten eleverna kommer in i klassrummet ska vara den mest 

välplanerade stunden av lektionen, du ska veta hur du börjar lektionen, för det du säger första 

stunden, det du säger och gör och visar med din kropp det kommer sätta prägel på hela din 

lektion om det kommer bli en bra lektion. Hon säger också att du måste kunna svänga runt i 

planeringen och ändra den mitt i alltihopa när de inte blivit bra. Hon berättar att det är något 

som kommit med åren och att hon när hon var nyutexaminerad gjorde jättemånga dåliga 

lektioner men att det var de som hon lärde sig av. När vi frågar henne om hon tror att 

ledarskapet kan påverkas av planeringen så svarar hon ja helt klart, man måste tänka på vad 

det är man vill lära barnen, hur man ska lära dem det och hur ska man göra för att nå alla 

elever. Men också att man bör använda verkliga händelser från vardagen, speciellt sina egna 

händelser som lärare så att eleverna kan knyta an. Vi frågar hur hon tror att klassrumsmiljön 

kan påverka ledarskapet och då svarar hon att hon att det har en stor påverkan om man som 

hon har haft fritids i samma lokal som förskoleklassen eftersom det till exempel kan 

förekomma leksaker där.  Hon berättar att hon haft ett drömklassrum, det som var bra var att 

det var tydlig för barnen vad man kunde göra i klassrummet. Hon säger också att i de yngre 

åldrarna så ska det finnas saker som stimulerar dem. Till exempel så kan man ha olika delar 

med matchande material, såsom matterum där de finns mattematerial, svenskaavdelning med 

svenska material då vet eleverna att där kan man sätta sig och jobba. Hon säger också att hon 

tycker att det ska vara fint, trevligt och att det bör se fräscht och att det är undanplockat när de 

kommer på morgonen till klassrummet för det är sådant som hon hört från elever ”åh när man 

gick på lågstadiet då var det fint i klassrummet, och på högstadiet bara tråkigt med trasiga 

gardiner och fult”. Då tycker eleverna att det är kul. På frågan om hennes ledarskap påverkar 

elevernas lärande svarar hon att det absolut gör. Man måste vara tydlig och konkretisera 

genom att sätta in det i verkligheten så att de förstår då blir det roligare och mer spännande, 

hon tar ett exempel där klassen ska lära sig om äppelträd, då kan man ta en liten äppelkärna i 
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handen och så börjar man lektionen med att berätta att man har en sak i sin hand, så ger man 

lite ledtrådar och ställer lite frågor så att man väcker någonting. Det är ett bra tips när man är 

nyexaminerad och för att väcka deras intresse, att gömma någonting i en låda, idag ska vi 

öppna min låda och så har man ett tema idag ska vi prata om och så berättar man vidare då 

vaknar alla till. 

 

Lärare 3 berättar att hon ser på planering som något som man schemamässigt har mycket tid 

till men att det sen går åt mycket tid till dokumentation, föräldrakontakt, saker som ska mailas 

och dokument som ska fyllas i. Så planeringen blir lite i andra-hand ibland men hon säger att 

hon ändå försöker vara väl förberedd, hon har ett långt planeringspass på måndag eftermiddag 

där hon försöker planera och förbereda hela kommande vecka och sen kvällen innan eller 

samma morgon så kollar hon alltid igenom vad det är de ska göra på lektionerna. Hon säger 

också att hon inte alltid hinner läsa igenom texter, gå igenom arbetsmaterial och frågor så då 

får man höfta lite. Men de vågar man lite mer nu i början vågade man inte riktigt det, 

framförallt kommer hon ihåg i början om man hade lite tid över typ 5-10 min innan rast och 

då blev det lite panik över vad man skulle göra. Hon berättar också att hon var extremt 

planerande och nästa skrev ner repliker på vad hon skulle säga. Men nu kan man höfta lite 

sådär, hitta på något eller prata om något, det löser sig alltid det kommer med erfarenhet. Men 

de kan fortfarande vara svårt att planera till exempel hur lång tid kommer det här ta, räcker 

den här lektionen eller gick de fortare än vad jag hade tänkt mig och då kan det bli svårt 

ibland. På frågan om planeringen påverkar ledarskapet så svarar hon att det för henne innebär 

en trygghet att veta vad de ska göra varje lektion och att det är skönt att kunna gå hem på 

fredagen och veta att hela nästa vecka är klar för då kan hon slappna av på helgen, men också 

att hon vet att det finns färdig planerat och förberett arbete för någon annan att ta över om hon 

skulle bli sjuk. Det ger henne en trygghet som ledare att hon kan slappna av och inte behöver 

känna stress, till exempel en morgon om man upptäcker att man har ett hål och så måste man 

rafsa ihop något att göra. Vi frågar henne om klassrumsmiljön kan påverka ledarskapet och 

hon svarar att det tror hon främst genom möblering. Hon säger att man har pratat väldigt 

mycket om lärmiljö nu och att det alltid är svårt att veta hur eleverna ska sitta, ska de sitta 

enskilt var och en, i par eller i grupper. Hon berättar också att på skolan som hon jobbar är det 

svårt för att det är så olika storlekar på klassrummen så en stor klass kan trängas in i ett litet 

rum om man har otur och då finns det inte så många möjligheter för hur man kan möblera så 

tyvärr är det ofta det som styr. Men annars kör vi i klassen ganska individuellt vissa av 

eleverna klarar att sitta i grupp, någon vill sitta själv, någon behöver sitta själv fast eleven 
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kanske inte vill och då får man inte vara så rädd som ledare att ta det beslutet. Sen kan ju 

föräldrar komma och undra över beslutet men då måste man vara trygg i det och säga att det 

här behöver eleven för sin egen skull men också för allas skull vilket inte är lätt alla gånger. 

Hon säger att hon tycker att det är viktigt med ordning och reda i klassrummet, var sak på sin 

plats eftersom hon hatar när det är stökigt. Hon berättar att det är mer stökigt hemma än i 

klassrummet men att det beror på att det är så många som delar på utrymme och material. Hon 

tycker också att det är viktigt att det ser trevligt ut vilket innebär att hon har väldigt mycket på 

väggarna och taket i klassrummet vilket kanske inte är så idealiskt utifrån en neuropsykiatrisk 

synpunkt men det är strukturerat och inte huller om buller, vilket elevhälsoteamet har sagt 

funkar ändå just för att det är strukturerat. Hon ägnar rätt mycket tid vid terminsstarten åt det 

och har gärna teman som världen och resor. På frågan om ledarskapet påverkar elevernas 

lärande så svarar hon att det gör det definitivt och att det är något som de pratar mycket om i 

arbetslaget. Om man kommer och har en dålig dag för att man har sovit dåligt eller om man 

har bråkat med något hemma så kommer eleverna märka det direkt. Hon säger att om hon inte 

är på hugget eller är så glad och positiv så blir det rörigt i klassen, vilket leder till att hon blir 

arg och skäller på eleverna vilket bara gör det ännu värre, det blir som en spiral och att det 

smittar av sig affektsmitta. Så de är tufft med det här jobbet att ingenting privat ska helst 

påverka ens yrkesroll utan man ska vara den där bra ledaren hela tiden men det är man inte 

alltid och man tänker då att gud vad eleverna var stökiga idag men så reflekterar man lite att 

det kanske var jag som inte var på topp, så många gånger bottnar det i en själv känner hon. 

 

Lärare 4 la när hon var ny lärare stor vikt på planeringen och gjorde tydliga planeringar inför 

varje lektion men när nu hon bekväm i sin roll har hon mer koll på hur saker o ting fungerar. 

Hon tillägger att man så klart ska ha en grundplanering men att måste vara redo att den kanske 

behöver ändras utifrån situationer som uppstår. Även om hon planerar inför varje lektion så 

sker det improvisationer beroende på vad som händer klassrummet. Enligt henne är 

planeringen en påverkande faktor på ledarskapet och en god planering leder till ett gott 

ledarskap. Om man kommer in i klassrummet utan någon planering behöver man tänka ut vad 

man ska göra samt huruvida eleverna kommer att märka av att man är osäker, men om man 

har en planering har man ett tydligt ledarskap och eleverna märker också att den här läraren är 

säker på vad hon gör. Något annat som hon påpekade var att klassrumsmiljön också är en 

påverkande faktor för ledarskapet. Hon menar om en elev inte trivs bra, har konflikter med 

varandra, hur de sitter och hur det ser ut i klassrummet påverkar ledarskapet mycket, hon 

sammanfattar med att trivs man inte bra i klassrummet där man ska vara ledare så går det 
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emot varandra. Hon hävdar också att ledarskapet har en inverkan på elevernas lärande. Hon 

förtydligar med att om hon är en bra ledare ser eleverna henne som en förebild och då tar de 

till sig saker på ett mycket enklare sätt, även om eleverna ska läsa i sina böcker så spelar 

ledarskapet en betydande roll för elevernas lärande. 

 

Lärare 5 svarade på frågan om planering inför ett lektionspass att om man kommer utan 

någon planering in i klassrummet är man vilse, blir nervös och man förlorar sin klass helt 

enkelt. Detta leder i sin tur till att det blir kaos och man vet inte själv vad eleverna ska göra. 

Eleverna kommer inte att orka vänta och oftast orkar de inte vänta ens en minut vilket leder 

till att det börjar bli störande situationer och därför är det viktigt att man kommer med en 

planering till lektionen. Däremot måste man också vara redo på att behöva improvisera och att 

andra saker kan uppkomma. Han berättar att han dock inte planerar varje dag utan att han gör 

det inför ett helt år och sedan delar in detta i olika moment. Dessutom anser han att 

planeringen förstärker den professionella bilden som ingjuter en viss respekt hos eleverna så 

som att den här läraren vet vad den gör samt leder till en bättre struktur på undervisningen. 

Man kan lägga mycket fokus på eleverna utan att planeringen försämrar kvaliteten på 

undervisningen. Han anser att en god klassrumsmiljö är en viktig faktor för ett gott ledarskap. 

Som ett exempel lyfte han fram att har man ett stökigt klassrum tappar man ofta humöret, blir 

upprörd och irriterad vilket leder till en risk att man tar ut det på eleverna och då förlorar de 

pedagogiska egenskaper som man ska ha som lärare. När en lärares ledarskap är strukturerat 

blir det lugnare i klassrummet vilket i sin tur leder till eleverna får det stödet de behöver och 

man behöver inte vara upptagen med att lugna ner klassen. Man kan då ägna mer tid åt 

eleverna, de får arbetsro och en bättre arbetsmiljö som stödjer deras lärande. 

 

Lärare 6 svarar på frågan om planering att en del av ledarskapet handlar om att för att få tag 

på saker och ting, få saker och ting att hänga ihop och att få lektionen fungera då behöver man 

vara förberedd. Hon fortsätter med att kommer man med en bra lektion kommer man att vara 

en pedagogisk ledare. När det gäller frågan om hon alltid planerar så säger hon att man 

samtidigt måste vara förberedd på att kunna improvisera i sin undervisning. Gällande frågan 

om planeringen påverkar ledarskapet så beskriver hon det som att om man kommer 

oförberedd till lektionen så känner eleverna det och blir oroliga, och den pedagogiska ledaren 

tappar rollen att styra vilket innebär eleverna faller över. Klassrumsmiljön kan påverka en hel 

del på elevernas lärande säger hon och lyfter fram ett exempel att om ett klassrum blir alldeles 

för trångt då känner eleverna sig omotiverade, känner att de inte får plats i klassrummet och 
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det blir alldeles för stökig. Som pedagogisk ledare blir man också trött vilket leder till att man 

tappar gnistan. Hon betonar även att en engagerade ledare i sin tur kan få engagerade elever 

med detta menade hon att om eleverna ser att hon brinner för sitt ämne, tar tag i deras 

uppgifter, lyfter alla i klassen, försöker få med alla och har individanpassade genomgångar så 

ser eleverna det här och då finns det en chans att även om de inte vill vara med just denna 

lektion så hänger det med på nästa lektion. 

Stöd som är viktigt för att kunna utvecklas som ledare 

Under denna rubrik ska vi analysera frågorna 14-18 som handlar om att hantera svårigheter i 

klassrummet, hur lärarna har utvecklats i sin yrkesroll samt om de har fick något stöd när de 

var nyexaminerade. Vi ställde frågan om dessa lärare kunde beskriva en situation som de haft 

svårigheter med att hantera. De mer erfarna lärarna hade först svårt att komma på en sådan 

situation att beskriva men efter att ha fått tänka lite så kom de på situationer som uppstått som 

konflikter men som har kunnat lösa ändå tack vare att de haft mycket erfarenhet i bagaget. 

 

Lärare 1 berättade att hon har två elever i sin klass som inte kommer överens mest för att de 

är så lika varandra och att lösningen där har blivit att de håller sig ifrån varandra så gott det 

går vilket båda eleverna är med på och förstår att det är de som blir bäst för dem båda. Hon 

berättade också att när hon började jobba med sin nuvarande klass så var det en del konflikter 

i klassen och att det tog mycket tid från lektionerna att lösa dessa konflikter som egentligen 

inte riktigt blev lösta. Hon upplevde detta som väldigt frustrerande då det som sagt tog 

mycket tid från lektionerna. Hon bestämde sig då för att börja arbeta och öva på 

konflikthantering med eleverna för att nå resultatet mindre konflikter och de konflikter som 

uppstod skulle det gå åt mindre tid till samt att de konflikter som uppstod skulle lösas på ett 

bättre sätt. När en konflikt uppstod så började hon med att få eleverna att sätta ord på hur de 

upplevde situationen, hur de kände när det här hände, vad de behöver och vad de önskar för 

att situationen ska kunna lösas eller för att det inte ska uppstå igen. Hon beskrev detta med ett 

exempel, en elev sitter och slår med pennan i sin bänk, eleven bredvid upplever det som 

störande istället för att bara säga till eleven att denne stör, vilket skulle kunna upplevas som 

provocerande av eleven med pennan, så säger eleven bredvid att, ursäkta men när du slår 

pennan i bordet så låter det och det stör mig, jag skulle önska att du kunde sluta med så att jag 

kan koncentrera mig. Eleven i fråga slutar då att slå pennan i bordet eftersom att det störde. 

Resultatet av att arbeta på det här viset med eleverna blev att de ‘konflikter’ som uppstod 
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kunde lösas genom att kommunicera istället och att eleverna kunde lösa flera situationer 

själva utan lärarens hjälp. Lärare 1 avslutar dock frågan med att säga att det självklart 

fortfarande uppstår större konflikter där de behöver ta tid från lektionen och behöver ha 

hennes hjälp för att lösa situationen som har uppstått med att det blir allt mer sällan och att 

konflikterna ändå löses mer effektivt än vad de gjorde i början.   

 

Lärare 2 svarade att hon hamnar i massor med situationer som hon från början inte har 

kunnat hantera och att de är från dessa situationer som hon har lärt sig mest. De svar som hon 

kommer in på handlar precis som för lärare 1 om konflikter. Lärare 2 säger att hon väldigt 

sällan blir arg på eleverna eftersom det inte är någon idé utan att det är bättre att lösa 

situationen som uppstår. Men hon säger också att det är viktigt att man kan bli arg, ibland när 

de verkligen behövs som t.ex. när ett barn plågar eller är riktigt elak mot ett annat barn, då 

behöver man vara tydlig och bestämd att det inte är okej. Hon nämner en situation då hon 

blivit riktigt arg, en mobbingsituation där tre pojkar var fruktansvärt elaka mot ett annat barn. 

Hon tog då in dessa pojkar på kontoret och förklarade för dem att det här hände på rasten och 

det här gjorde ni mot den här kompisen och att hon var så arg så hon inte kunde prata med 

dem utan behövde lugna ner sig och under tiden skulle dessa elever tänka igenom vad det var 

som hade hänt. Hon påpekar igen att det inte är fruktbart att skälla på eleverna utan att det är 

bättre att prata och beskriva det som hänt och att det inte är trevligt och framförallt att reda ut 

saker och ting vid sidan av och inte inför klassen. Hon säger också att de är dessa elever som 

oftast är gosigast och de som behöver kramas mycket, och att de handlar om att man har 

kämpat tillsammans och varit så osams så att de slagit gnistor men att man som lärare ändå 

har visat respekt genom att oftast inte skälla på dem utan att man tagit det lugnt och pratat 

igenom det som hänt. 

 

Lärare 3 berättar att det händer relativt ofta och att hon känner rent instinktivt hur hon vill 

hantera situationen och att hon efteråt kan tvivla om det var rätt att göra så eller om hon 

gjorde situationen värre, vad kommer hända nu, kommer föräldrar höra av sig eller kommer 

flera elever hänga på. Hon berättar att hon framförallt har en elev just nu som älskar att 

argumentera om allt, han bryr sig inte om han har rätt eller fel utan han vill bara att 

diskussionen ska hållas igång. Hon säger att hon har provat allt och fortfarande inte hittat rätt 

väg, ibland försöker hon ignorera, ibland blir hon arg, hon har försökt diskutera och resonera 

men ingenting funkar riktigt. Hon säger också att emellanåt tvivlar hon mycket på sig själv 

och att det inte är helt lätt. 
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Lärare 4 berättade att hon hade en elev som brukade använda fula ord och hade problem sitt 

uppförande. Efter många individuella samtal med eleven så insåg hon att det inte hade haft 

någon effekt på honom, så då kontaktade hon vårdnadshavarna och att det med föräldrarnas 

samarbete hade en positiv inverkan på elevens beteende. Hon menar att innan hon hade 

kontaktat föräldrarna så trodde eleven att ingenting skulle hända efter samtalen med läraren 

alltså att det inte skulle få några konsekvenser.  Eleven insåg sedan att saker som händer i 

skolan även tas upp hemma och att båda sidor säger samma sak, detta ledde till att eleven 

ändrade sitt beteende. Hennes slutsats av detta är att samarbetet med vårdnadshavarna är en 

nyckel till elevernas utveckling i alla möjliga fall. 

 

Lärare 5 valde att inte ge någon specifik händelse utan berättar om generella situationer som 

uppkommer dagligen. Han exemplifierar med att om elever har bråkat under rasten och tar 

med det här till klassrummet så väljer han att ge de andra eleverna färdiga uppgifter där de 

kan vara självgående till exempel tyst läsning, arbetsböcker med mera och under tiden så 

pratar han med de eleverna som bråkat och löser konflikten. 

 

Lärare 6 berättar på denna fråga att hon kände sig hjälplös när hon behövde vara på två 

platser samtidigt. Hon lyfte ett exempel där eleverna har bråkat i klassrummet samtidigt som 

elever bråkat utanför och tagit det med in i klassrummet, vilket då har lett till att det blivit 

väldigt rörigt i klassrummet. För att lösa detta så har hon gått till närmaste klassrum och bett 

om hjälp eller lugnat ner eleverna i klassrummet först för att sedan gå till de andra eleverna 

och försöker lösa det som hände utanför. Medans hon är borta så ser hon till att eleverna 

jobbar vidare med uppgifter och försöker ta en konflikt i taget. 

 

På nästa fråga ville vi veta om lärarna upplevde att deras ledarskap hade förändrats eller 

utvecklats sen de började jobba som lärare.   

Lärare 1 svarade både ja och nej på den frågan. Hon upplevde att hon hade förändrats men 

inte så mycket då hon upplevde sig som en väldigt säker ledare när hon började jobba som 

lärare detta tack vare att hon hade mycket erfarenhet av att jobba med barn sedan innan då 

hon är utbildad barnskötare och att hon är väldigt intresserad och har läst mycket om barn. 

Den del av ledarskapet som hon upplever har förändrats mer är hennes förmåga att kunna lösa 

konflikter, något som hon upplevde som väldigt svårt under praktikperioder. Hon tyckte det 

var svårt när eleverna sa emot varandra eller hade olika versioner av händelser och att det då 
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blev ett dilemma om vem som hade rätt, och vad skulle hon säga och göra. Detta är något som 

hon har fått öva på och som kommit mer och mer med att hon börjat jobba och fått erfarenhet 

av, men också något som hon upplevt själv att hon måste förbättra. 

 

Lärare 2 svarade att hon nog utvecklades mest i början av sin karriär men att hon fortsatt att 

utvecklas ända till sitt sista år. Hon säger att i början så hade hon massor med ambitioner och 

fina lektionsplaneringar men att eleverna inte upplevde det som roligt, de såg ledsna ut och 

när hon då hade frågat vad det tyckte om de olika momenten så hade de kommit fram att 

samlingarna tyckte de var jättetråkiga utifrån att de skulle sitta så länge, så då hade hon 

kommit fram till att det måste hon göra något åt. Hon säger också att ingen barngrupp är den 

andra lik, de är individer med olika förutsättningar som ska fungerar och arbeta i en grupp, 

och de kommer bli olika saker när de växer upp någon kommer bli statsminister och någon 

annan blir sopåkare. Man går efter läroplanen och målet är samma men hur:et är det som 

förändras. Slutligen säger hon att som nyexaminerad måste man inse det och vila i att det tar 

tid att bli en bra lärare. 

Lärare 3 svarar att hon absolut har utvecklats och att åldern och erfarenheten har gjort henne 

mycket tryggare. Hon säger också att hon är rätt så öppen och tycker att det är skönt om man 

kan vara det med kollegor, bara kunna bolla idéer och få prata av sig om det varit situationer 

eller en kämpig dag. Det löser ju inget men bara att få prata om det gör att det känns lättare 

och så kan komma tillbaka med nya krafter till nästa lektion eller dagen efter. 

 

Lärare 4 tycker att hennes ledarskap har utvecklats sedan hon började jobba som lärare. Hon 

berättade att man utvecklas varje dag och att man lär sig nya saker av sig själv alltså i och 

med situationer som uppstår samt att man lär sig av kollegor. I och med man är ny i sin roll 

som ledare är man osäker på hur allt här ska gå till såsom att leda en grupp, föräldrar 

relationen, lära känna andra kollegor och undervisa. Hon avslutar meningen med att med tiden 

när man har kommit igång i sin roll blir det enklare att ta sig till av andra kollegor och man 

har blivit säkrare. 

  

Lärare 5 besvarar med denna fråga med definitivt. När man studerar då handlar det om teori 

men i verkligheten ser saker och ting annorlunda ut. Han poängterade med att det är inte helt 

annorlunda utan mer att man ska kunna tillämpa en del av det som man har lärt sig under 

utbildningen. När man kommer in yrket då har man elever som är olika, man försöker göra 

alla elever glada och gör det som de vill men så småningom så inser man att man inte är 
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någon dagisfröken som ska passa barn. Som lärare har man ett uppdrag att undervisa dessa 

elever, ge dem kunskaper och information och därför är det viktigt att man lägger åt sidan det 

känslomässiga såsom att man ska vara vän med sina elever. Han poängterar att det är en 

självklarhet att man ska ha en god relation med sina elever men inte som fokus på 

undervisningen. Med tiden upptäcker man att ju snällare man är ju sämre blir det i klassen för 

att då gör man inte det man behöver. Eleverna får som de vill, kör över alla gränser och då 

finns det en risk att man aldrig kommer att få saker och ting gjorda. Eftersom man vill att de 

ska vara glada och eleverna vill inte jobba utan hellre vill leka, så inser man med tiden att man 

kommer att aldrig att lyckas om man inte sätter vissa gränser och ändrar sig i hur man är, 

vilket i sin tur leder till att man utvecklas. Avslutningsvis säger han att man ser vissa saker 

och att man får en viss erfarenhet som sedan byggs på. 

 

Lärare 6 menar på att ledarskapsrollen ändras hela tiden eftersom hon relaterar sin ledarroll 

och lärarroll mycket med sitt föräldraskap. Hon menar att hon på liknande sätt som hon 

genom tiden växer in i föräldraskapet och sin roll som mamma, på liknande sätt växer hon in i 

hennes roll som lärare samt att olika situationer ger henne olika verktyg för att utvecklas. 

 

På fråga 16 ville vi få reda på om lärarna fick genomgå någon introduktion när de var 

nyexaminerade och eftersom flera av lärarna svarade angående mentorskap (fråga 17) på den 

här frågan så har vi tagit med det svaret här. Även nästa fråga, sista frågan (nr 18) har vi valt 

att ta med i detta svar då det hänger ihop så pass mycket med tidigare frågor. 

Lärare 1 svarade att hon inte genomgick någon introduktion, hade någon mentor eller någon 

annan specifik person att ställa frågor till sitt första år som lärare, istället hade hon hela 

arbetslaget som var väldigt stöttande och som svarade på frågor som hon hade. Hon säger att 

hon var väldigt bekväm med att fråga andra lärare på skolan då hon tidigare hade jobbat som 

resurs på skolan och då kände personalen. Hon upplever att hon fortfarande kan fråga om vad 

som helst till exempel ett kunskapskrav eller faktafråga, fast hon har jobbat i flera år, det är 

ingen prestige i det utan alla är hjälpsamma. Hon har även haft en väldigt stöttande rektor som 

ofta har peppat och stämt av hur det har gått och om hon behöver hjälp. När vi frågar om hon 

har fått något annat stöd eller om det finns stöd som hon önskat att hon hade fått, så svara hon 

att det som hon fått specifikt stöd och hjälp med är att rektor på skolan har hjälp henne med 

att bli mer självsäker när de kommer till att bli bedömd eller ha andra vuxna i klassrummet för 

att till exempel observera. Detta är något som hon nämner som fortfarande jobbigt men att det 

har blivit mycket bättre, hon säger att förut blev hon jättenervös, otrygg i sig själv och tyckte 
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det var obehagligt och upplevde det som att hon blev granskad även om det inte varit syftet. 

Lösningen på det kom från rektorn och kollegorna som hjälpte henne genom att peppa henne 

och utmana sig själv, men också genom att i god tid tala om när de väntade besök eller när 

rektorn själv skulle komma in klassrummet. Hon säger att hon inte haft något större behov av 

mentor eftersom hon från början kände sig trygg i sin ledarroll men att det är bra med mentor 

och kan skapa en trygghet, hon berättar att hon har erfarenhet av att vara på andra sidan alltså 

att vara mentor då hon själv är det idag. 

 

Lärare 2 berättar att när hon började jobba som lärare på det ‘glada’ 70-talet så fick hon gå 

med en äldre och mer erfaren kvinna som var 1.e lärare och som skötte planeringsarbetet, och 

att hon (lärare 2) fick gå med som 2.e lärare, vilket blev som ett mentorskap och det var ett 

fantastiskt stöd. När vi frågar om hon fått något annat stöd utöver detta mentorskap så svarar 

hon att hon på 70-talet jobbade i en självständig förskoleklass som låg för sig själv utanför 

skolan, och att de på sju år aldrig var någon som kom och kollade vad hon gjorde, något som 

hon förklarar som ‘det glada’ 70-talet där man skulle sköta sig själv, alla skulle få bestämma 

och ingen skulle styra. Hon berättar också om 1998 då förskoleklass blev en del av 

grundskolan och man hade rektorn och en grundskoleledning, som hon bjöd in till sig men att 

det aldrig var särskilt intresserade. Vi frågade också om hon önskat något mer stöd och då 

berättar hon att de som hade studerat tillsammans och gått i samma klass fortsatte träffas, 

diskutera och läsa om pedagogik efter att de hade studerat klart och började jobba. 

 

Lärare 3 svarar som de andra lärarna att hon inte genomgått någon introduktion, hon gick ut 

vid jul och fick då ett vikariat från början på typ 3 månader, sen blev hon anställd som resurs 

där hon gick runt och hjälpte elever eller vikariera om någon var sjuk. Sen till hösten (1 år 

senare) fick hon sin första klass och den introduktion hon fick var att man fick lära känna den 

kommun man jobbade genom lite sightseeing men ingen introduktion till yrket och inte till 

skolan man jobbade på och som hon kan minnas så hade hon ingen mentor heller att vända 

mig till specifikt utan man fick fråga vem som helst. Vi ställer en följdfråga om det är något 

som hon önskade att hon hade haft och hon svarar då ja de nya som kommer hit (skolan) har 

alltid minst 1 person som är satt som mentor så att de vet att de har en specifik person att 

vända sig till men sen är det ju fritt fram att fråga vem som hels i alla fall, hon säger att hon 

tror att det är tryggt att iallafall ha en. Hon fortsätter med att berätta att de på skolan har en 

pärm med så här gör vi på våran skola för det finns så mycket oskrivna regler som är 

självklara för oss och som man inte tänker på när det kommer någon ny som hur gör man på 
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raster, i matsalen, omklädningsrum ska lärare följa med eller inte och vad har man för 

gemensamma regler på skolan. Vi var tre stycken som alla var nyexaminerade och fick våran 

första klass samma höst så vi tog stöd av varandra, planerade allt ihop. bra start. Sen fanns de 

äldre kollegor som delade med sig av planeringar och terminsplaneringar men man var 

tvungen att fråga efter det själv. 

 

Lärare 4, 5 och 6 svarade samma när gällde frågan om introduktion eller mentor, ingen av 

dessa lärare fick någon mentor när de började jobba precis efter deras utbildning. Lärare 5 och 

6 visste inte varför de inte fick det men lärare 4 beskrev det som att det var kaos i skolan när 

hon började jobba och att skolan inte hade möjlighet att erbjuda henne någon mentor eller 

handledare. Alla var upptagna med sitt, hon frågade ibland sina kollegor när det behövdes 

men för det mesta klarade hon sig med sina egna händer. Hon sade att om hon hade haft en 

handledare så hade saker kunnat gå smidigare och att man hade kunna lära sig viktiga saker 

på bara en termin. I och med man var tvungen att ta allt själv blev det första året väldigt 

stressigt för henne. Hon tycker att alla som är nyexaminerade borde få en handledare sitt 

första år som lärare. Samtidigt anser hon att även om man inte får eller behöver något stöd 

från ledningen så borde man bli uppskattad för det positiva man gör så att man vet att det 

fungerar och ska behålla det. Klassen som lärare 5 hade en lärare som skulle gå på 

mammaledighet och eftersom han skulle ta över så fick han följa henne en vecka. Dock 

saknade han en riktigt introduktion om hur det var att jobba och tycker att det skulle ha 

underlättat för honom om han hade fått det. Han hade hört att det fanns mentorskap på skolan 

men hade aldrig fått någon information kring det varken från ledningen eller 

skoladministrationen. Han tycker dock att, även om det hade varit bra om det hade funnits 

mentorskap, så har allting två sidor så kallad den positiva sidan och negativa sidan. Fördelen 

med att det inte fanns någon mentor var att han var tvungen att stå på sina egna ben och själv 

hitta lösningar på samtliga situationer, vilket gör att man då bygger på sig själv på ett eller 

annat sätt. Nackdelen är man skulle kunnat undvika vissa enkla fel, saker som andra lärarna 

har erfarenhet av och som man då skulle ha kunnat lära sig. Han önskade dessutom att han 

skulle ha fått mer stöd i att bedöma individuella anpassningar, relationer med eleverna och 

föräldrarna samt särskilt stöd när han började jobba som lärare. När dessa saker uppkom var 

han tvungen att klara det på egen hand genom att pröva olika saker. 

 

Lärare 6 önskade att hon hade haft handledning genom bedömningen eftersom detta är 

väldigt känslig på högstadiet och att hon som nyexaminerad skulle ha fått lära sig rutiner hur 
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man dokumenterar sina bedömningar och betyg i det programmet som skolan använder. Hon 

säger att man ofta står i valet och kvalet med betyget och om man ska sätta rätt betyg, detta 

får man lära sig av sin egen erfarenhet och man skulle kunna slippa att vara vaken på nätterna 

och strida med eleverna om betyget om man kunde få en ordentlig introduktion. Dessutom 

berättar hon att det hade varit skönt för henne att få ett mentorskap under sitt första år på 

jobbet åtminstone för att veta hur skolan fungerar och så vidare. De stöd som hon har haft har 

varit via kollegor. 
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Analys och Resultat  

Här kommer vi att analysera lärarnas svar och koppla till de frågeställningar vi har, samt vårt 

syfte att lyfta fram skillnaden mellan de erfarna lärarna och nyexaminerade svar. Som vi skrev 

tidigare under analysmetod så kommer vi att använda oss av en tematisk inspirerad analys, 

samt koppla svaren till det relationella perspektivet och Stensmos modell (2008) som vi 

presenterade under avsnittet teoretisk utgångspunkt. 

Lärares ledarskap och påverkan på elevernas lärande 

Den första frågeställningen handlar om lärarnas ledarskapsroll och stil samt hur det kan 

påverka elevernas lärande. Det visar sig att det finns en del skillnader mellan lärarnas svar till 

frågorna som vi ställde kring deras ledarskap. Även om tre av dessa lärarna hade mer 

erfarenhet än de nyexaminerade så fanns det skillnader deras svar. När det gäller lärare 1 som 

är en av de erfarna lärarna visar det sig att hon fokuserade främst på att vara ‘en ledare’. 

Enligt henne (lärare 1, 2019) kan man utbilda sig i den pedagogiska delen men man kan inte 

utbilda sig till en bra ‘ledare’. Hon menar också att det goda ledarskapet skapar en god 

’lärandemiljö’. Hon fortsätter med att 

Ledarskapet innebär att man som lärare är den som har kontrollen, vilket inte 

automatiskt innebär att man bestämmer allt utan att man kan lämna över 

kontrollen till eleverna under kontrollerade former så att de får vara med och 

påverka och bestämma men att det som läraren säger är det som gäller.  

(Lärare 1, 2019) 

 

Som ledare fokuserar hon på bestämdhet och genom detta försöker hon att ge möjlighet för 

eleverna att ta eget ansvar. Det här ledarsättet påvisar att det är hon som har kontrollen i 

klassrummet och att eleverna ska förstå sitt ansvar för sitt lärande. Stensmo (2008) beskriver 

’kontroll’ som är en aspekt i en modell som beskriver ledarskapets uppgifter i klassrummet. 

Han skriver att kontroll innebär en process som innefattar att läraren försäkrar sig om att 

elevernas klassrumsbeteende stämmer överens med de mål, förväntningar eller planer som 

skola, lärare och föräldrarna och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet. En av 

de andra erfarna lärarna (lärare 2, 2019) fokuserar på att vara trevlig, glad mot sina elever och 

försöker att motivera dem till undervisningen samt gemenskapen. Samtidigt försöker hon 
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bygga en relation genom att visa respekt och visa intresse för eleverna särskilt mot elever som 

har svårigheter. Steinberg (2013) har skrivit liknande, han menar att  

  

Relationen mellan lärare och elever får också en viktig aspekt för ömsesidig 

respekt, som visar för eleverna att lärarna vill att de ska lyckas på bästa möjliga 

sätt och lärarna är som handlare och uppmuntrare till dem. Å andra sidan vill 

lärare att eleverna ska visa respekt mot lärarna genom att vara hövliga och sköta 

sina uppgifter (Steinberg, 2013, sid 27). 

 

Lärare 3 som också har arbetat lång tid som lärare beskriver sin ledarstil som att skapa 

förtroende hos sina elever genom att vara lättsam och humoristisk. Hon fokuserar på ett 

skämtsamt klassrumsklimat för att eleverna ska känna att de att kan öppna upp sig för henne. 

Detta tyder på att denna lärare prioriterar att skapa en trovärdig relation mellan henne och 

eleverna genom att vara öppen och att ha ett skämtsamt klassrumsklimat. Aspelin och Persson 

(2011) menar på att “eleverna har förtroende för sina lärare som leder till elevernas 

motiveras för sitt eget lärande och sin sociala samt personliga utvecklingen”  

(Aspelin & Persson, 2011, sid 17). När frågan kom till lärare 4 som är en av de 

nyexaminerade lärarna berättade hon att hon som ledare försöker först lära känna eleverna, 

sedan se till att reglerna följs samt att visa på att det hon säger ändrar hon sig inte på så att 

eleverna förstår att deras ledare är ’bestämd’. Lärare 4 har en ledarstil som liknar lärare 1 som 

har jobbat längre som lärare. Både lärarna uttrycker en ’bestämdhet’ som kan beskrivas som 

en nyckel till att ha ordning i klassrummet. På liknande sätt svarade även en annan 

nyexaminerad lärare (lärare 5, 2019) när han skulle beskriva sin ledarstil, han berättade att 

han som ledare är ’sträng’ eftersom att elevernas uppförande kräver det. Till skillnad från de 

andra två nyexaminerade lärarna så hade lärare 6 en ledarstil som är växlande, med detta 

menas att hon är lyhörd och ödmjuk inför att människor är olika men att hon också säger ifrån 

vid behov samtidigt som hon är en hjälpande hand. Vi kan se ett samband mellan två av de 

erfarna lärarna (lärare 2 och lärare 3) och med denna lärare (lärare 6) då alla dessa tre lärarnas 

ledarstilar skulle kunna beskrivas som att de fokuserar på den pedagogiska relationen för att 

motivera eleverna till lärande. Aspelin & Persson (2011) nämner att den pedagogiska 

relationens betydelse för elevers utveckling fokuserar på en vital relation där man menar på 

att för att uppnå framgång behövs det en hållbar och stark relation mellan elever och lärare. 

(ibid, s.17). Samtliga lärare var överens om att lärarens ledarskap har stor betydelse för 

elevernas lärande. Det visade det sig också att några av de intervjuade lärarna var eniga kring 
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vissa aspekter, exempelvis lärare 1 och 2 som är erfarna som pekade på ’tydlighet’ som en 

viktig ledaregenskap. Lärare 1 påpekade på bestämdhet så att eleverna blir medvetna om att 

vad som ska göras och att ingenting annat ska inte göras om läraren ber om det. Även om 

läraren (lärare 1, 2019) pratar om tydlighet och bestämdhet så flikar hon också in ordet 

’öppen’ och ’goda relationer’ som viktiga aspekter för elevernas lärande. I motsats till lärare 1 

tycker lärare 2 att man måste kunna ’konkretisera’ lektioner för att det ska bli ’roligare’ och 

mer ’spännande’. Lärare 3 som också är erfaren förstärker ledarskapets påverkan för elevernas 

lärande genom att exemplifiera med att  

om man kommer och har en dålig dag för att man har sovit dåligt eller om man 

har bråkat med något hemma så kommer eleverna märka det direkt. Hon säger 

att om hon inte är på hugget eller är så glad och positiv så blir det rörigt i 

klassen, vilket leder till att hon blir arg och skäller på eleverna vilket bara gör 

det ännu värre, det blir som en spiral och att det smittar av sig ’affektsmitta’. 

(lärare 3, 2019) 

 

I detta fall kan ordet ‘inte på hugget’ tolkas som att hon som ledare måste visa att hon brinner 

för sina ämnen för att motivera och öka sitt intresse hos eleverna. På liknande sätt uttryckte 

även en av de nyexaminerade lärarna nämligen lärare 6 som berättade att som ledare visar hon 

att hon brinner för sitt ämne och försöker få med alla genom att ge individuella genomgångar 

vid behov. Dessutom framkom det av lärare 4 som också är nyexaminerad att lärare är som en 

förebild för sina elever och kan påverka elevernas lärande, med detta menar hon att när 

eleverna ser sin ledare som förebild blir de motiverade och tar in saker enklare. Utifrån lärare 

3 som är mer erfaren och de nyexaminerade lärarna 4 och 6 beskrivningar av ledarskapets roll 

för elevernas lärande kommer det fram att genom att vara en ‘förebild’, visa att ledaren 

‘brinner’ för sitt ämne och även genom ‘individualisering’ så leder det till ‘motivation’, både 

individualisering och motivation lyfte forskaren Stensmo (2000) fram i sin modell. Stensmo 

(2000) påstod att ”motivationsarbete i klassrum och andra pedagogiska rum består i hög 

grad i att hjälpa eleverna att identifiera mål för ansträngning och lärande och göra målen till 

sina: eleverna måste äga målet för att uppfatta dem som angelägna” (ibid, s,11). När det 

gäller frågan om ett ’rörigt’ klassrum och dess påverkan till elevernas lärande så kan vi se att 

lärare 5 som är nyexaminerad påpekade att ‘struktur’ spelar en betydande roll för elevernas 

lärande. Han menar att  

när en lärares ledarskap är strukturerat då är det även lugnare i klassrummet 

vilket i sin tur leder till att eleverna får det stödet de behöver och man behöver 
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inte vara upptagen med att lugna ner klassen. Man ägnar mer tid åt eleverna och 

de får arbetsro och bättre arbetsmiljö som stödjer deras lärande. 

(Lärare 5, 2019) 
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Stöttning av lärare 

Vår andra frågeställning berör om lärarna har fått någon form av stöd i början av deras 

karriärer. Vi har kunnat se att ingen av de tillfrågade lärarna har fått något uttalat stöd i form 

av mentor eller introduktion, men att de haft stöd som kan liknas med en mentor eller en 

introduktion. Alla lärarna nämner att de har haft stort stöd i kollegorna som de har kunnat 

fråga om råd, tips eller kunnat delge funderingar. Alla lärare har svarat att de anser att 

mentorskap är något bra, betydelsefullt, något som inger trygghet eftersom man har en 

specifik person att fråga, de säger också att mentor eller handledare hade varit smidigt för att 

man hade lärt sig viktiga saker första terminen och på så vis undvikit enkla fel som andra 

lärare gjort, samt att man hade sluppit stress. Lärare 5 och 6 som är nyexaminerade (lärare 5, 

lärare 6, 2019) uttryckte specifika önskningar i sitt stöd som nyexaminerade dels stöd i 

specialpedagogik såsom särskilt stöd och extra anpassningar, dels relationen med eleverna 

och deras föräldrar och dels stöd i bedömning och betyg. Stensmo (2000) skriver om en 

modell med fem arbetsuppgifter som kan kopplas till lärarens ledarskap, två av dessa är 

kontroll och individualisering. Kontroll är den process som innebär att läraren kan försäkra 

sig om att elevernas klassrumsbeteende stämmer överens med mål, förväntningar och planer 

som skolan, lärare, föräldrar och eleverna själva har för verksamheten i klassrummet. 

Individualisering handlar om att anpassa undervisningen efter elevers olika förutsättningar 

och behov (ibid). Som vi skrev i början så hade vissa av lärarna stöd som kunde liknas med 

mentor eller introduktion men som inte var det uttalat att det var mentor eller introduktion. 

Lärare 2 som är mer erfaren (lärare 2, 2019) hade något som liknade mentorskap då hon fick 

följa en mer erfaren mentor som skötte planeringsarbetet, lärare 3 som också är mer erfaren 

(lärare 3, 2019) fick ingen introduktion till yrket eller skolan utan en introduktion till 

kommunen som citat “kan liknas med sightseeing” (lärare 3, 2019), lärare 5 som är 

nyexaminerad (lärare 5, 2019) fick följa klassläraren som han skulle ersätta vilket han liknar 

med en introduktion. Två av lärarna som är mer erfarna (2 och 3, 2019) säger att de hade 

kontakt med andra nyexaminerade kollegor och att de bildade ett stöd till varandra. 
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Lärarnas utveckling 

Vår tredje frågeställning handlar om hur lärarna har utvecklats i sitt yrke sen de började jobba. 

Alla lärarna är överens om att de har utvecklats mer eller mindre har utvecklats i sin roll som 

lärare och ledare och att de skett genom att de fått mer erfarenhet av att jobba samt genom att 

det hamnat i situationer som gett dem verktyg och hjälp dem att utvecklas. De är också 

överens om att de fortsätter utvecklas varje dag, även de lärare som jobbat flera år. De som 

nämns som sådan de utvecklat, har tyckt varit svårt eller gjort fel är bland annat 

konflikthantering, för höga ambitioner och lektionsplaneringar, relationer med föräldrar, 

ledarskapet, vara alla elever till lags, vara ‘kompis’ med dem och att sätta gränser. Aspelin 

och Persson skriver att lärarens funktion och hållning handlar om att lärare orienterar sig för 

att frambringa möjligheter som leder till eleverna kontinuerlig utvecklar sina kunskaper, fakta, 

färdigheter, värden, normer mm. (2011). Lärare 5 som är nyexaminerad berättar  

När man kommer in i yrket då har elever som är olika och man försöker göra 

alla elever glada och gör det som de vill. Men så småningom inser man att man 

inte är någon dagisfröken och som ska passa barn. Som lärare har man ett 

uppdrag som är att man ska undervisa dessa eleverna, ge de kunskaper och 

information och därför är det viktigt att man lägger det känslomässiga åt sidan 

såsom att man ska vara vän med sina elever, det är självklarhet att man ska ha en 

god relation med sina elever men inte som fokus på undervisningen. Med tiden 

upptäcker man att ju snällare man blir ju sämre blir det i klassen för att då gör 

man inte det man behöver. (Lärare 5, 2019) 

 

Alla lärarna var överens om att en god planering är nödvändig för ett gott ledarskap som i sin 

tur påverkar eleverna. En god planering och gott ledarskap göra att eleverna känner 

förtroende, blir motiverade att lära sig och gör eleverna intresserade. De säger alla att eleverna 

kommer att märka direkt om man inte har planerat tillräckligt eller är osäker. Dock skiljer sig 

deras erfarenhet i hur detaljerat de planerar och hur de gjorde från början. Det som är lika är 

att nästan alla lärare har börjat sin karriär med att planera väldigt noggrant, vilket lett till att 

de inte har kunnat vara flexibla eller kunnat improvisera. Efter några eller något år erfarenhet 

så har de förändrat sitt sätt att planera, några av lärarna planerar fortfarande mycket och några 

av lärarna planerar mindre men gemensamt är att de nu har med aspekten att planeringen 

måste kunna ändras om vid behov. Lärare 3 som är mer erfaren (lärare 3) berättar hur de 

kunde bli i början när hon var nyutexaminerad och hade detaljplanerat för mycket, “om man 
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hade lite tid över typ 5–10 min innan rast då blev det lite panik över vad man skulle göra” 

(lärare 3, 2019). Stensmo (2000) skriver om en annan arbetsuppgift från den modell vi 

nämnde tidigare, att planering handlar om att utifrån erfarenheter från det förflutna kunna 

besluta om nuet för framtidens konsekvenser (ibid s.11). 
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Diskussion 

Här kommer vi att diskutera de resultat som vi fått fram från analysen och koppla de till den 

forskning som vi presterade under avsnittet forskningsöversikt - lärarens roll som ledare. Men 

först kommer vi att sammanfatta det centrala av vår analys och resultat.  

 

Det centrala som vi kom fram till var att ledarrollen inte är något som man kan läsa sig till 

utan något som man har eller som kommer naturligt med erfarenhet. Som lärare bör man ha 

kontroll i klassrummet för att upprätthålla ett gott klassrumsklimat och en ordning, men man 

bör också kunna ge ansvar och frihet till eleverna, vara rolig och ha en god relation med 

eleverna. Om man är så som vi just beskrev så anser lärarna att man visar vem som 

bestämmer, man är den som har kontrollen samt att man motiverar eleverna genom att visa att 

man bryr sig, ser dem och brinner för att lära dem. Ingen av lärarna har fått något stöd eller 

någon introduktion vilket de har saknat, däremot har de alla upplevt att de har kunnat ta stöd i 

mer erfarna kollegor. Sist har vi också kunnat se att alla lärarna ansett att de har utvecklats i 

sin yrkesroll mestadels genom erfarenhet som de fått genom olika situationer. De har 

utvecklats i sina rutiner, relationer med eleverna, ledarrollen, ambitioner samt i hur 

detaljerade lektionsplaneringarna ska vara för att kunna upprätthålla en viss flexibilitet.     

Lärarens ledaregenskaper 

Lärare som ledare har många andra roller än att bara följa läroplanen och undervisa, detta kan 

vi se utifrån lärarnas svar. Fastän målet för lärare är samma, det vill säga att eleverna ska 

lyckas och lärande ska ske, så måste man kunna anpassa sig och ha ledaregenskaper som 

passar just till sina elever. Man kan inte undervisa alla elever på samma sätt vilket visar sig av 

intervjuerna genom att många av lärarna använde ordet ‘flexibel’ som tyder på en 

‘individualisering’. Individualiseringen är ett aktuellt fokus i skolans värld och även i 

läroplanen (Lgr, 2011) lyfts detta begrepp upp utförligt och utvecklas med ’extra anpassningar 

och särskilt stöd’ i klassrummet. De gemensamma ledaregenskaper som samtliga intervjuade 

lärare betonade på för att lyckas i klassrummet var att som ledare ska man vara tydlig, ha 

struktur, vara bestämd och bygga en god relation med eleverna. Vikten av att ha en god 

relation mellan eleverna och lärare betonades även av många forskare exempelvis forskaren 

Andersson (2017) som betonar att ”bli bekräftad som människa är en aspekt av skollivet som 
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förefaller vara betydelsefull för eleverna” vilket innebär att lärarens kontakt med eleverna 

kan skapa en engagerande lärmiljö (ibid s.104). Det lyfts också upp i Aspelin & Persson 

(2011) som skriver ”betydelsen av ‘synligt lärande’ genom sociala relationer i ett 

utbildningssammanhang och lösningen till ett problem underlättar att reda ut när både lärare 

och elev är överens om vad som är problemet” (ibid, s 50). 

 

I en forskning av Johansson och Halvarsson (2019) framkom det att vissa personer ur deras 

målgrupp pekade på ‘tydlighet’ med detta menade de att ”ta ledningen sätta och skapa 

struktur men också det sätt som målen med det man håller på med i klassrummet bör 

formuleras” (Johansson & Halvarsson, 2019, sid 39–40). Dessutom betonar forskarna på att 

”strukturskapande blir således i allra högsta grad sammanvävt med relationsskapande” (ibid 

s.43). Utöver detta bör ledaren också kunna vara konsekvent och ha kontrollen över 

klassrummet, med detta menas att det inte bara är läraren som bestämmer allt utan att man 

hittar en balans där eleverna vet sina gränser, vilket kan vara en trygghet för eleverna samt att 

de följer det som gäller utan att behöva bli påmind hela tiden av läraren. I Johansson & 

Halvarssons (2019) forskning betonas ledarskapet med att lärarna måste ‘visa riktning’ och 

‘hålla i trådarna’. Samtidigt bör man vara en naturlig ledare eftersom ledaregenskaper är 

något som inte utgörs av teorier utan att man måste upptäcka situationer som man kan 

reflektera över och sedan ta till sig det. 

 

En lärare menar att man ska akta sig för att inte bli som en ‘dagisfröken' medans en annan 

säger att man ska vara stimulerande, rolig och fri att tänka utifrån målet för att ge eleverna 

lust att lära. Ledaren måste visa intresse för eleverna att hon vill lära känna de, hon ska också 

vara rättvis, visa omtanke samt respekt för att lusten för lärandet ska öka hos eleverna. Att 

vara lyhörd är en god ledaregenskap som tyder på att läraren bryr sig om sina elever. 

Andersson (2019) betonar att, ”för att kunna engagera eleverna i skolarbete krävs att det 

finns en god relation mellan dem och lärarna, att de blir lyssnade till, sedda och får mötas 

med respekt gynnar” (ibid, s. 122). Dock bör man hitta balansen, så att man inte blir för 

mycket kompis med eleverna betonar en annan lärare (lärare 5). Detta bör ledaren tänka på så 

att eleverna förstår att det läraren som är ledaren i klassrummet och hon som bestämmer över 

vad som gäller. Genom att vara en förebild för sina elever så ökar elevernas förtroende för sin 

lärare och eleverna tar åt sig saker snabbare, detta framgick i en av intervjuerna då en lärare 

uttryckte ‘children see, children do’. Denna lärare (lärare 5) betonar även vikten av att ha 

disciplin klassrummet för att eleverna ska ta sin lärare på allvar och att disciplinen i 
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klassrummet automatiskt leder till man har struktur och ordning. Detta i sin tur skapar 

förutsättningar för att störande beteende minskar och underlättar för att undervisning går som 

man har planerat. På liknande sätt uttryckte även forskaren Stensmo (2000) då han skrev att 

ha ledarskap i klassrummet handlar om att ”leda organisera skolklassen som arbetande 

kollektivt; hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg” (ibid, s.9). 

Lärares stöd som nyexaminerade 

Ingen av lärarna har fått stöttning i form av mentorskap eller introduktion under deras första 

tid i yrket något som de upplevt att de saknat och hade varit bra. I Karlbergs studie (2011) 

kom han fram till att lärare behöver få fortbildning i ledarskap, speciellt de som är 

nyexaminerade. De behövde få kunskaper om hur man kan förebygga negativa beteenden i 

klassrummet så att det inte blir ett hinder i elevernas inlärning samt att få elever att känna sig 

trygga i klassrummet (ibid s.25). Något som de nyexaminerade nämnde när vi frågade om de 

fått eller önskat något typ av stöd i klassrummet, var att de önskade att de hade fått mer 

stöttning kring vissa områden som de ansåg var svåra. Det som nämndes var stöd i kontakt 

med föräldrar, relationen med eleverna, konflikthantering, stöttning i bedömning och betyg 

särskilt när de låg och vägde mellan två betyg samt stöttning i det specialpedagogiska alltså 

särskilt stöd eller extra anpassningar. Om de hade fått det så hade deras första tid i yrket blivit 

lättare. Stensmo (2000) beskrev att ledarskap i klassrummet handlar om att leda och 

organisera skolklassen som ett arbetande kollektiv alltså att kunna hantera frågor om disciplin, 

ordning och elevomsorg. Just disciplinen och ordningen ses som en betydande aspekt annars 

blir det brist på det goda ledarskapet (ibid s.9).  

 

Lärares utveckling av ledarskapet 

Oavsett om lärarna har jobbat bara en termin eller flera år så har de utvecklats och fortsätter 

att göra det varje dag som går. Erfarenheten har gjort att lärarna har kunnat reflektera över sin 

utveckling och sin planering, där har de bland annat insett att en för detaljerad planering inte 

är gynnande för det goda ledarskapet, elevernas inlärning och ett gott klassrumsklimat då det 

hämmar lärarens flexibilitet och förmåga att improvisera när en situation förändras eller något 

inte går som det var tänkt istället bör man ha en mer översiktlig planering. Andersson (2017) 

betonar att ”lärarens kompetens och engagemang gör det meningsfullt för eleverna och detta 
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framstår som en betydelsefull aspekt för undervisningskvalitet” (ibid, s.104). En av lärarna 

nämnde i intervjun att de första minuterna av lektionen ska vara det som är mest välplanerat 

av lektionen (lärare 2, 2019). Detta är något som Johansson och Halvarsson (2019) bekräftar i 

sin forskning, de skriver att uppstarten av lektionen är viktigt för strukturen /.../ ett exempel på 

en bra uppstart var enligt lärarna att skriva instruktioner på tavlan för att slippa svara på 

onödiga frågor och kunna upprätthålla ett gott bemötande med eleverna (ibid s.43). En annan 

lärare ansåg att man inte bör visa eleverna att man blivit stressad om en planering inte har gått 

som man tänk sig eller om man inte har gjort en tillräckligt strukturerad planering eftersom 

eleverna då tappar förtroendet för sin lärare och stökiga situationer kan uppstå. ”skapandet av 

struktur; ordning, rutiner, tydlighet är något som går igen i informanternas resonemang som 

centralt i ledarskapet i klassrummet” (ibid s.46) 

 

Synen på relationen med eleverna är också något som de har förändrat, från att ha haft en syn 

där relation ska vara kompis-aktig och att allt ska vara roligt till att inse att man måste ha en 

balans mellan att vara en bestämd ledare som kan ge eleverna ansvar och den roliga läraren 

som eleverna kan skoja och ha roligt med men också vända sig till om de behöver prata. 

Balansen är viktig för att hålla strukturen och ordningen i klassrummet men också för att 

skapa en god relation till eleverna och mellan eleverna som gör dem motiverade och 

engagerade i skolan. Andersson (2017) skriver i sin forskning att eleverna inte kände sig 

motiverade eftersom att de inte hade särskilt goda relationer varken med sina lärare eller 

kamrater (ibid, s.105). 
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Konklusion 

I bakgrunden till denna uppsats undersökte vi på vilket sätt vårt valda ämnesområde var 

aktuellt att undersöka och hur samhällsdebatten kring ledarskap i klassrummet ser ut. Under 

30-talet kunde man få betyg för sitt uppförande och idag diskuterar man om man ska införa 

det igen och försöker hitta olika lösningar för det. Dessutom har det blivit en del förändringar 

i skolvärlden sen 30-talet och nya begrepp trädde har trätt in i klassrummet så som 

inkludering, särskilt stöd och extra anpassningar. Dessa ändringar ledde i sin tur till att det 

skedde förändringar i lärarnas roll som ledare. I klassrummet ses lärarnas ledarskap som en 

påverkande faktor för elevernas lärande och därför anser de nyutexaminerade lärarna att de 

behöver stöd och utbildning inom ledarskapet, detta är något som både de intervjuade lärarna 

och forskaren Karlberg (2011) betonar, Karlberg lyfte fram att lärarna behöver fortbildning 

när det gäller ledarskap i klassrummet särskilt för de nyexaminerade i han studie som ansåg 

att de behövde öka sin kunskap om hur man ska förebygga de störande situationer som 

uppkommer i klassrummet, så att det inte blir något hinder för elevernas lärande i 

klassrummet men också för att eleverna ska känna sig trygga i klassrummet (ibid, s.25). Det 

framkom av bakgrunden, forskningen, samt jobbannonser att man har rätt till ett års 

mentorskap, trots detta så visade det sig av våra intervjuer att det var få lärare som hade haft 

tillgång till det. Att vara en god ledare i klassrummet innebär många andra aspekter än att bara 

kunna undervisa något som vi kom fram till vår studie. När det gäller undervisningsmetoder 

så finns det en del kurser och fortbildning som man kan gå och läsa sig till men 

ledaregenskaper är något som man bör äga naturligt. När vi undersökte vilka egenskaper som 

var mest givande för en lärare att ha för att vara en god ledare i klassrummet kom vi fram till 

att vara en bra förebild, ha struktur, bestämdhet och hålla ordningen. I tidigare studier och 

även under vår undersökning betonades lärarna ofta att ledarskapet ska handla om goda 

relationer mellan lärare och eleverna, och att det är faktorer som påverkar om man har ett gott 

klassrumsklimat samt påverkar elevernas lärande. Andersson (2017) menar på att för att 

kunna engagera eleverna i skolarbetet krävs det att elever och lärare har en god relation som 

innebär att de blir lyssnade på, blir sedda och möts med respekt (ibid, s.122). I begreppet 

ledarskap så får lärarna en betydande roll samt ansvar eftersom de ska leda framtidens 

medborgare. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1. Namn? 

2. Skola? 

3. Befattning – utbildning, årskurs just nu? 

4. Hur länge har du jobbat som lärare? 

5. Hur ser du på din roll som lärare?  

6. Om vi för in begreppet ”ledarskap” i lärarrollen, vad tänker du på då? 

7. Finns det några ledaregenskaper som du tycker är viktiga att man har som lärare? 

8. Hur skulle du själv beskriva din ledarstil? 

9. Hur ser du på planering innan ett lektionspass? 

10. Planerar du inför varje lektionspass eller förekommer improvisation? 

11. Tror du planeringen kan påverka ditt ledarskap? På vilket sätt? 

12. Tror du att klassrumsmiljön kan påverkar ditt ledarskap? På vilket sätt? 

13. Tror du att ditt ledarskap påverkar elevernas lärande? På vilket sätt? 

14. Kan du beskriva en situation med eleverna som har uppstått som du har upplevt att du inte 

kunnat hantera, hur löste du det?  

15. Tror du att ditt ledarskap har utvecklats eller förändrats sen du började jobba som lärare? 

16. När du var nyexaminerad fick du genomgick någon introduktion då? 

- Ja – beskriv, längd, innehåll 

- Nej – vet du varför? Något du saknade, önskade att du hade fått? 

17. Fick du någon mentor ditt första år som nyexaminerad 

- Ja – beskriv, längd, omfattning 

- Nej, vet du varför? Något du saknade, önskade att du hade fått? 

18. Fick du något annat stöd under denna period? 

 -Nej - finns det något annat stöd som du önskar att du hade fått? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Information om en studie av lärares ledarskap 

 

Vi är två lärarstudenter, Elin Blideskog och Luna Ahmed som går sista terminen på lärarprogrammet 

och har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

 

Vår studie går ut på att jämföra hur några nyexaminerade lärare upplever sin ledarroll jämfört med 

några lärare som jobbat ett par år inom yrket. Vi vill undersöka om ledarrollen har förändrats när 

lärare har jobbat ett par år, om lärarna har fått någon stöttning i sin ledarroll samt hur ledarrollen 

påverkar elevernas lärande.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer besöka dig vid avstämd tid för att genomföra en intervju. 

Barnens vanliga aktiviteter påverkas inte. Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(t.ex. i publikationer och på seminarier) kommer alla personuppgifter att vara borttagna. Materialet 

kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du kan tänka dig att delta i studien skriver du under 

blanketten och lämnar till oss vid intervjutillfället. Om du har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). Deltagandet i studien är 

frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen 

ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Lotta Brantefors, Universitetslektor i didaktik 

e-post: lotta.brantefors@edu.uu.se 

 

Uppsala 16/4 2019  

 

Elin Blideskog. 

Elin.blideskog@gmail.com 

 

Luna Ahmed.  

Luna_ahmed16@hotmail.com  
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Bilaga 3 – Medgivarblankett  

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om lärares ledarskap, kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Elin Blideskog och Luna Ahmed som går sista terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att bli intervjuad 

vid avtalad tid och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där 

jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Namn: …………………………………………….  

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... 

Underskrift 

 

Blanketten lämnas i samband med intervjun 


