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Abstract 

I denna studie har syftet varit att undersöka vilken betydelse lärares ledarskap i 

klassrummet har för elevers lärande. I studien har vi använt oss av strukturerade 

intervjuer med tio respondenter för att samla in information. Resultatet i 

undersökningen visar på faktorer för ett bra ledarskap är att skapa trygghet och tillit i 

gruppen genom struktur, tydlighet och bra ämneskunskaper. Detta kan medföra ett bra 

arbetsklimat i klassen och elever som presterar bättre i skolan och som då oftare når 

Skolverkets (2016) uppsatta mål. Detta framkom även i litteraturen som vi använt oss 

av.  

Nyckelord: Ledarskap, pedagogik
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Inledning 
Historiskt sett har lärarens roll och status i samhället ändrats genom åren. Landahl 

(2006) menar att läraren tidigare var en naturlig formell auktoritet i klassrummet 

eftersom läraren då hade större befogenheter att använda sig av än vad lärare har idag. 

Nu för tiden har läraren en mer demokratisk roll i klassrummet. Lärarens auktoritet och 

ledarskapsroll måste förtjänas av eleverna samt är numera mera jämställd med eleverna 

än tidigare. Idag försöker lärare att kombinera dessa båda stilar. En demokratisk ledare 

bör även vara tydlig för att få respekt och tillit hos eleverna och på det sättet få med sig 

eleverna i undervisningen (Landahl, 2006). 

 

I Skollagens (SFS 2010:800) femte kapitel finns följande lag, nämligen att 

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 

som präglas av trygghet och studiero”. På Skolverkets hemsida nämns allmänna råd hur 

lärare ska följa denna lag. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet fastställer att eleverna ska ges ett ständigt och aktivt stöd av läraren 

genom en strukturerad undervisning som skapar förutsättningar för att eleverna ska nå 

de kunskapskrav som finns. Lärarna ska leda och strukturera de processer som sker i 

undervisningen så att det finns en balans mellan gemensam undervisning, enskilt arbete, 

diskussioner och samarbete mellan eleverna (Skolverket, 2011).  Enligt läroplanen ”ska 

läraren organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 

upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapen går framåt”(a.a). 

Texten som följer handlar om lärares ledarskap i klassrummet.  
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Bakgrund 
 

Skolan har genom tiderna förändrats. Kyrkoväsendet hade tidigare en viktig roll i 

samhället och hade betydande makt över stora delar av bondesamhället. Prästerna ansåg 

att det var nödvändigt att föra över normer och värderingar till nya generationer genom 

utbildning och fostran. År 1686 infördes en kyrkolag i Sverige. Detta innebar bl. a. att 

den ansvarige för alla i hushållet beträffande läskunnighet och förståelse av bibeln, 

psalmboken, Luthers katekes samt dess förklaringar var husfadern.  För att kontrollera 

detta infördes husförhör. Med jämna mellanrum kontrollerades förhören av 

prästerskapet för att granska att uppdraget som överlämnats fullföljts. Kyrkans motiv 

beträffande detta var framförallt att alla skulle kunna läsa men också att människorna 

skulle förstå de relevanta dokumenten på rätt sätt. Genom detta kunde kyrkan ordna för 

att uppfostra lydiga undersåtar (Groth, 2010). 

 

I och med att industrialiseringen accelererade i slutet på 1800-talet och i början på 1900-

talet sökte sig många lantarbetare till tätorten för att arbeta. Men detta medföljde att 

kyrkan ej längre kunde kontrollera medborgarnas läskunnighet genom husförhör. För att 

fortsätta kontrollera och ha makt över undervisningen skedde istället en 

institutionalisering av läsundervisningen. De första folkskolestadgarna kom år 1842. 

Detta innebar ett beslut om att det i varje socken skulle finnas minst en folkskola där 

undervisningen skulle ske och som fortfarande skulle kontrolleras av kyrkomakten.  

Arbetarna började nu organisera sig för att förbättra sina villkor. Nu började man märka 

en ny maktfaktor nämligen en politisk kraft som kom att konkurrera med kyrkan om 

makten över samhället. Beträffande undervisningen försökte statliga myndigheter få 

ökat inflytande. År 1919 kom det egentliga första politiska styrdokumentet, 

undervisningsplanen UPL 1919, vilket skulle gälla för hela landets undervisning. I detta 

dokument kan många ”moderna” tankegångar urskiljas, bland annat att undervisningen 

skall formas efter elevers uppfattningsförmåga och deras ålder. I dokumentet får även 

varje ämne tydliga mål samtidigt som läraren fick klara råd och anvisningar (Groth, 

2010). 
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Teori  
Nedan redovisas några ledarskapsteorier i allmänhet samt även grundprinciper för 

lärarens ledarskap i klassrummet. 

 

Teorier kring lärares ledarskap 

Ohlson (2014) menar att ledarskap kan delas in i två delar. I den ena delen gäller det för 

läraren att skapa struktur i skolmiljön genom att planera, strukturera och igångsättning. 

Den andra delen handlar om att ge stöd och bekräftelse samt att generera trygghet och 

öppenhet för de som arbetar inom organisationen. Att vara ledare kan enligt Ohlson 

betyda att man alltid ska kunna inverka på människor. Enligt Ohlson finns det flera 

typer av ledarskap. Nedan beskrivs dessa. 

 

 En auktoritär ledare tillåter inte att någon ifrågasätter beslut som fattas av ledaren. 

Ledaren frambringar ett tryck på de underställda och ofta uppkommer då en 

”hackordning” i gruppen. Det medför att underordnade ledare i sin tur leder lika 

auktoritärt. Den auktoritära ledaren har behov av att hävda sig själv och är intoleranta 

mot andra (Ohlson, 2014, s. 32).  

 

Låt gå ledaren klarar enligt Ohlson (2014) ofta inte av ledarskapet och den ledande 

rollen i gruppen av olika anledningar. Resultatet av detta blir att gruppens medlemmar 

det vill säga de underställda gentemot ledaren, gör som de själva vill. Typiskt för den 

här sortens ledare är att hen är svag och vågar inte motsätta sig de beslut de underställda 

i gruppen fattar. Ledarskapet behöver inte vara valt av ledaren utan uppstår till följd av 

ledarens brister. I en grupp som leds av en låt gå ledare skapas ofta osäkerhet i gruppen. 

Ohlson menar att i sådana här grupper är det ”djungelns lag” som gäller, den som tar för 

sig klarar sig (a.a., s.33). 

 

Den demokratiska ledaren accepterar sin roll som ledare och fattar de nödvändiga beslut 

som behövs i gruppen. En sådan ledare samarbetar med sina underställda i gruppen och 

tar hänsyn till alla gruppmedlemmars åsikter. Denna typ av ledare låter alla i gruppen 

vara delaktiga vid beslutsfattande. En demokratisk ledare bör vara en auktoritet och 

våga fatta även obekväma beslut samtidigt som ledaren bör ha de underställdas tilltro 

för att fatta dessa beslut. Ledaren sprider en känsla av säkerhet och de som leds 
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upplever en känsla av frihet. Delegering och att låta andra vara delaktiga i ansvarsfulla 

uppgifter är ett viktigt inslag i det demokratiska ledarskapet (Ohlson, 2014). 

 

Ohlson (2014) beskriver även en rad andra ledarskapsstilar, ”den instrumentella ledaren, 

den uppgiftsrelaterade ledaren, den expressive ledaren, den emotionelle ledaren samt 

den personrelaterade ledaren” (a.a. s.34.). Dessa ledarskapsstilar beskrivs kortfattat 

nedan. 

 

- Den instrumentella ledaren leder gruppen enligt Ohlson (2014) med hjälp av 

olika verktyg och hjälpmedel. Dessa verktyg hjälper ledaren att strukturera och 

organisera arbetet. Denna typ av ledare leder ofta gruppen strukturerat och 

organiserat samt använder sig ofta av mätbara arbetssätt som hjälpmedel som 

t.ex. siffror, mallar och protokoll. Ofta är det nya och oerfarna ledare som 

använder sig av detta ledarskap. 

 

- Den expressiva ledaren försöker leda sin grupp genom att vara mycket 

uttrycksfull. Denna typ av ledare försöker att nå framgång i sitt ledarskap genom 

att låta gruppens medlemmar arbeta kreativt (Ohlson, 2014). 

 

- Det emotionella ledarskapet betraktas vara kontrasten till det instrumentella 

ledarskapet. Denna ledare koncentrerar sig på att leda gruppen utifrån ett 

känslomässigt perspektiv. Ledaren engagerar sig ofta personligt i gruppens 

medlemmar som ska ledas och är en mycket god lyssnare (Ohlson, 2014 s.34).  

 

- Den personrelaterade ledaren anses som motsatsen till den uppgiftsrelaterade 

ledaren. Ledaren sätter trivsel och välmående på arbetet sätts före den mätbara 

produktionen och resultatet (Ohlson, 2014). 

 

Ohlsson (2014) hävdar att oavsett vilken av dessa typer utav ledare man är eller vilket 

ledarskap som eftersträvas kan ledarskapet även vara informellt eller formellt. Den 

formella ledaren har då valts till ledare. Denna ledare har ofta utbildning i hur man ska 

leda grupper. Exempel på denna typ av ledare är lärare, chefer, idrottsledare med mera.  

Den informella ledaren har själv tagit på sig uppgiften att leda. Detta kan bero på lång 

erfarenhet inom området, det finns ingen annan som kan eller har möjlighet att leda 
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gruppen. Informella ledare har ingen typ av utbildning i ledarskap. Ofta beskrivs 

ledarskapsvalet att ”det bara blev så”. Informella ledare kan ha både positiva och 

negativa konsekvenser för gruppen. De positiva konsekvenserna kan vara att ledaren 

peppar och får gruppens medlemmar att arbeta hårdare mot en uppgift. De negativa 

konsekvenserna kan vara att den informella ledaren är så stark så att hen går emot den 

formella ledaren som finns.  

 

Ledarstilar i klassrummet 

 

En lärare behöver olika kompetenser för att utföra sina uppgifter i skola och klassrum. 

Stensmo (2000) skriver om tre viktiga kompetenser för att läraren ska kunna utföra sina 

uppgifter i skolan på ett bra sätt. Dessa tre kompetenser menar Stensmo är, 

ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. Nedan beskrivs dessa 

kompetenser: 

- Ämneskompetens innebär att läraren har en god kunskap inom sitt 

ämnesområde. Detta är viktigt för att läraren ska kunna lära ut på ett varierande 

och individuellt sätt för att alla elever ska förstå. Om en lärare har bristande 

kunskaper i sitt ämnesområde blir också kvaliteten på undervisningen sämre 

(Stensmo, 2000 ). 

- Didaktisk kompetens är enligt Stensmo (2000) att läraren har kunskap och 

färdigheter i skolundervisningens form, hur läraren ska undervisa eleverna, vad 

innehållet är i det läraren ska undervisa i samt argument för varför eleverna ska 

lära sig innehållet. 

- Ledarkompetens innebär för Stensmo (2000) att läraren bör ha goda 

kompetenser och färdigheter i att leda och organisera verksamheten i 

klassrummet men även i andra pedagogiska situationer som kan uppstå i skolan. 
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Grundprinciper för ledarskap i klassrummet 

 

Enligt Stensmo (2000) är ledarskap i klassrummet lärarens sätt att leda och organisera 

skolklassen som en arbetande grupp. Läraren ska leda gruppen mot de mål som sätts 

upp för eleverna och som finns enligt skollagen. I ledarskapsuppgifterna ingår hantering 

av disciplin, ordning och elevvård. Läraren bör kunna gruppera elever för olika 

arbetsuppgifter och interaktionsmönster. Stensmo menar att det handlar om att hantera 

individualisering av elevers arbete och lärande. Enligt Stensmo innefattar lärarens 

arbete fem viktiga arbetsuppgifter, nämligen ”planering, kontroll, motivation, 

gruppering och individualisering” (Stensmo, 2000, s. 9). Dessa fem principer överlappar 

varandra och bildar tillsammans en modell för ett gott ledarskap. Nedan följer en 

beskrivning av nämnda principer som enligt Stensmo är de fem generella principerna 

för ett gott ledarskap i klassrummet. 

 

Genom att ha kontroll i klassrummet kan läraren försäkra sig om att elevernas beteende 

i klassrummet uppfyller de mål, förväntningar och planer som skolan, lärarna, 

föräldrarna och eleverna själva har för verksamheten. Enligt Stensmos (2000) teori 

inbegriper detta hur lärare använder sig av tiden man har i klassrummet, hur hen 

förhåller sig till uppgifterna, verksamhetens arbete, hur lärare och elever beter sig mot 

varandra, relationer mellan eleverna och lärare. Kontrollen i klassrummet visar sig 

genom de regler och rutiner som finns i klassrummet och i skolan. Även de 

konsekvenser läraren tar till om dessa regler och rutiner inte följs. 

 

Motivation påstår Stensmo (2000, s.10) att är ”de processer som sätter människor i 

rörelse mot bestämda mål”. Dessa mål kan vara att uppnå något som eftersträvas eller 

att undvika något som ej önskas att uppnå. Stensmo anser att dessa mål kan finnas inom 

individen, då som behov som hen vill tillfredsställa eller resurser hen vill utveckla inom 

sig själv. Målen kan även finnas utanför, då kan målet vara vinster eller belöningar. 

Motivationsarbetet för läraren består ofta av att hjälpa eleverna att hitta vägar får att nå 

de utsatta målen men också att göra målen tydliga för eleverna så att dessa vet vad de 

ska uppnå. För att motivera eleven att uppfylla dessa mål är det viktigt för läraren att 

göra målen till elevernas egna mål. ”Eleven måste äga målen för att uppfatta dem som 

angelägna” (a.a. s. 10). 
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Grupperingar finns i många olika former inom skolvärlden exempelvis i könsgrupper, 

årskurser, undervisningsgrupper, tillfälliga sammansatta grupper med mera. Hur man 

gör med dessa grupperingar, hur de fungerar tillsammans samt utvecklas är centralt för 

verksamheten i klassrummet och i andra pedagogiska rum som finns i skolan (Stensmo, 

2000). 

 

Individualisering har blivit allt mer betydelsefullt i skolan. Läraren ska då utgå från 

varje enskild elevs behov. Individualiseringen kan innebära att eleverna ifråga behöver 

olika tid för uppgifter, individuellt innehåll i uppgifterna, skilda arbetssätt samt 

variation i lärstilar. Läraren kan även behöva variera sitt sätt att undervisa för att olika 

elever ska ha samma förutsättningar för att lösa uppgifterna och nå målen med sitt 

lärande (Stensmo, 2000). 

 

Enligt Stensmo (2000) är planering den princip som håller ihop ämneskompetensen, den 

didaktiska kompetensen och ledarkompetensen. ”Planering innebär att man utifrån 

erfarenheter från det förflutna, i nuet fattar beslut som har framtida konsekvenser. Den 

kan ha flera tisdperspektiv och då ”planering före handling, planering efter handling, 

planering i handling och planering efter handling”(s. 11). Med detta avser Stensmo att 

läraren anpassar arbetet efter de händelser som sker i undervisningssituationerna. 

Planeringen efter handling är där läraren kan utvärdera situationerna i undervisningen 

som varit för att utveckla verksamheten och undervisningssituationerna i framtiden. 

Stensmo menar att det är viktigt att läraren inte endast planerar undervisningens form 

och innehåll utan även bör planera det sociala livet i klassrummet och andra 

pedagogiska rum i skolan. 
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Tidigare Forskning 
 

Avhandlingen ”Ledarskap och samarbete” som skrivits av Tillberg (2003) handlar om 

sambandet mellan ledarskap och samarbete i skolan. I studien som hen har gjort på tre 

skolor har hon använt sig av intervjuer, dokument och observationer för att samla 

material till avhandlingen. Författaren förklarar att ledarskap handlar om struktur och 

goda relationer mellan lärare och elever samt mellan lärare och skolledare som arbetar 

på skolan. I avhandlingen studeras hur vardagsarbetet i skolorna visualiserar sig och hur 

ledarskap och samarbete kommer till uttryck i detta arbete. 

 

Tillberg (2003) hävdar att enligt den ideala ledarskapsmodellen bör frihet och mångfald 

vara honnörsord. Hen anser att det är centralt att varje individ skapar sig en egen 

ledarskapsmodell för att ledandet av en grupp i skolan ska fungera. Det är även 

angeläget att varje arbetslag bildar sig en egen samarbetsmodell som passar för gruppen 

för att mångfald i skolan ska skapas. ”Om en enda ledarskapsmodell och 

samarbetsmodell tillåts dominera skapas enfald istället för mångfald” (s. 227). Tillman 

finner att ledarens uppgift i skolan är att styra och leda en organisation framåt mot 

målen. Detta gäller såväl skolledaren som läraren som ledare i klassrummet. 

 

”Gymnasielärarens uppdrag som mentor” är en avhandling som skrivits av Nordevall 

(2011). Studiens syfte är att kartlägga, beskriva och analysera lärarens uppdrag som 

mentor såväl när det gäller innehåll som funktion. I studien har Nordevall utfört samtal, 

intervjuer samt observationer för att samla in material. Studien visar att i de fall där 

mentorskapet fungerar väl tycks mentorn få en unik position för överblick av sina 

ansvarselevers skolsituation. Mentorskapet bygger på relationer till eleverna vilket 

Nordevall menar att detta medför att mentorn kan vända problematiska situationer hos 

eleverna. Hen påstår att genom att skapa goda relationer till eleverna kan man bygga 

upp ett förtroende hos dem. I och med detta kan läraren eller mentorn skapa underlag 

för att påverka strukturer och öka elevers utrymme för lärande och delaktighet i skolan. 

Det som Nordevall ser kritiskt på är att dessa mentorer i skolan inte alltid har rätt 

utbildning för arbetsuppgiften. 

 

Ludvigsson (2009) har skrivit avhandlingen ”Samproducerat ledarskap”. Studien 

handlar om ledarskap i skolan. Avhandlingen är en fallstudie som gjorts på tre skolor. 
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Hen har använt sig av intervjuer och observationer. Ludvigsson berättar att skolan är en 

sammansatt verksamhet. Ledarskap i skolan handlar om att hantera många olika 

uppgifter på olika nivåer. I avhandlingen studeras hur ledarskapet skapas och fungerar i 

vardagsarbetet i skolan. Avhandlingen tar mestadels upp hur lärare och skolledare 

interagerar och hur deras samspel i sin tur påverkar elever och lärarens roll i 

klassrummet. Ludvigsson förklarar att det tydligt visas i studien att ledarskap är något 

som skolledaren och lärarna formar tillsammans, därav kallas det för samproducerat 

ledarskap. 

 

Lärarens uppdrag som helhet är enligt Ludvigsson (2009) ledarskap och inte enbart en 

ledarroll. Hen avser också att det är centralt att relationerna spelar en stor roll beroende 

på hur ledarskapet fungerar. För att skapa ömsesidig respekt och tillit skriver 

Ludvigsson att det är betydelsefullt som ledare att ha goda relationer till dem man leder 

för att för att skapa ömsesidig respekt och tillit. Hen förklarar att det är ledaren som 

skapar dessa med den grupp hen leder. 

 

Grundskolelärares uppfattningar angående relationen mellan skolklimatet och lärarnas 

ledarskap är något Ali Çağatay Kilinç studerat. I studien deltog 259 grundskollärare i en 

pedagogisk konferens, som anordnades av Bafra District National Education Directorate 

i Bafra. Lärarna svarade på en enkät frivilligt och anonymt. 

Resultatet i Çağatay Kilinçs (2014) artikel tyder bland annat på att det fanns betydande 

och negativa relationer mellan ett restriktivt skolklimat och läraren ledarskap. I artikeln 

tas bland annat upp att effektivt ledarskap är en av de viktigaste faktorerna i elevernas 

lärande och för skolans utveckling. Något som diskuteras i studien är att ett av de 

primära ansvaren för lärare är professionell förbättring. Innovativa klassrumsmetoder 

förväntas utformas av lärare för elevernas lärande. Denna förbättring kan i hög grad 

bero på att som lärare kontinuerligt förbättra sina pedagogiska färdigheter. Resultatet 

visar att om eleverna känner att klassrumsklimatet är tillfredställande så kommer detta 

att resultera till en ökning av kommunikation och interaktion mellan kollegor. Çağatay 

Kilinç kom fram till att restriktivitet i skolklimatet är både betydande och negativt i 

relation med institutionella förbättringar, professionell förbättring och samarbete 

kollegor emellan. Detta medför att lärare som arbetar i skolor med återhållsamma 

skolmiljöer är mindre benägna att bidra till sin egen professionella förbättring samt 

mindre benägna att bidra till den institutionella förbättringen av skolan. Detta menar 
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man överensstämmer med argumentet att skolans huvudmän i restriktiva skolklimat 

skapar onödiga arbetsuppgifter och rutiner för lärare. 

 

Faktorer som har inverkat på elevers lärande har studerats av Hattie (2003). Hen menar 

att elevers eget intresse och engagemang står för femtio procent av förutsättningarna för 

inlärning hos eleverna. Läraren ansvarar för trettio procent, samtidigt som hemmet, 

skolan och de övriga eleverna svarar vardera för fem till tio procent av 

förutsättningarna.  

 

Vad gäller att gynna elevernas inlärning påstår Hattie (2003)att det bör läggas stort 

fokus på att utveckla och förbättra lärarens kompetens då den har stor påverkan i 

förhållande till hemmet, ledningen och de övriga eleverna på skolan. Hen avser att de 

tre faktorer som har störst påverkan på eleverna är elevens kognitiva förmåga, feedback 

samt kvalitet i undervisningen. De båda sistnämnda faktorerna står lärarna för och 

därför bör det läggas stort fokus på att utveckla de kompetenser som läraren behöver i 

sitt ledarskap (a.a.). 

 

I detta sammanhang hänvisas till Tsayangs Gabatshawnes (2011) artikel “A 

Comparative Analysis of SMTs (School Management Teams) and Teachers Perceived 

Preferred Leadership Style: A Case of Selected Primary Schools in Botswana”. Syftet är 

här att undersöka vilken ledarskapsstil som lärare föredrar att använda sig av. I studien 

deltog 523 lärare och rektorer. Studien genomfördes genom att lärare fick svara på ett 

frågeformulär som handlade om ledarskap. Resultatet i studien förevisar att den 

auktoritära ledarstilen är olämplig i skolan eftersom man inte uppmuntrar eleverna att 

vara kreativa eller fatta egna beslut. Den auktoritära ledarstilen bidrar inte heller till att 

motivera eleverna i sitt eget lärande. Studiens resultat åskådliggör att den demokratiske 

ledaren utgår från att alla har en kompetens och att samtliga elever kan medverka med 

åsikter och idéer i klassrummet, elevernas motivation ökar eftersom de får vara 

delaktiga. Studien åskådliggör även på att den demokratiske ledaren är att föredra. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken betydelse några lärare anser att 

lärarens ledarskap i klassrummet har för elevers lärande. Beroende på elevgrupp vill vi 

även undersöka om lärarna använder sig av olika typer av ledarskap. Om så är fallet, 

vad innebär det?     

 

Utifrån ovanstående är våra övergripande frågeställningar som följer: 

- Hur skapar de intervjuade lärarna ett bra ledarskap i klassrummet?   

- Vilka kvaliteter anser de intervjuade lärarna kännetecknar ett bra– respektive dåligt 

ledarskap i klassrummet?  

- Vilka betydelser anser de intervjuade lärarna ledarskap har för elevers lärande?  
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Metod 
 

Studiens tio respondenter kontaktades genom att vi skickade ett mail till fyra skolor. I 

brevet skrev vi vad vårt examensarbete skulle handla om samt när skolornas 

respondenter skulle kontaktas för att eventuella intervjuer skulle kunna bokas in. (Se 

bilaga 2 ”Brev till respondenter”.) Innan intervjun fick respondenterna information om 

etiska aspekter. Respondenten fick denna information i ett tidigare brev om vad studien 

handlar om och hur den skulle gå till. Där nämns att respondenten när som helst kan 

avbryta intervjun samt att den information som erhålls av dem kommer enbart att 

användas i vår studie. Respondenterna upplystes om att de kommer att vara anonyma. 

Inga namn på personer eller arbetsplatser kommer att nämnas. (Se bilaga 1 ”Etiska 

aspekter till respondenter”.)  

 

I vår studie kring ”Ledarskap i klassrummet” har vi valt att göra en strukturerad intervju 

eftersom vi är två som intervjuar på olika håll. Detta innebär en standardisering av 

intervjun (Bryman, 2008) eftersom respondenterna skulle intervjuas på samma villkor. 

Detta underlättar även när vi sedan ska sammanställa svaren.  

 

Under intervjun följdes ett fastställt frågeschema. (Se bilaga 3 ”Intervjufrågor”. ) 

Eftersom en strukturerad intervju utfördes valdes följdfrågor bort. Bryman (2008) 

skriver att en strukturerad intervju innebär att den som intervjuar ställer intervjufrågor 

till en respondent utifrån ett fastställt frågeschema. Målet är att sammanhanget och 

kontexten för samtliga intervjuer ska vara densamma, vilket betyder att varje respondent 

möter samma frågor. Ett annat mål för en sådan intervju är att säkerställa att 

respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt, något som bara kan ske 

om svaren utgör reaktioner på identiska frågor. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på mobiltelefonen för att vi 

lättare skulle kunna sammanställa svaren samt för att vi skulle kunna få med allt det 

som nämndes under varje intervju.  Intervjun avslutades när respondenten svarat på den 

sista frågan. Respondenterna tackades då för sin medverkan. Bryman (2008) skriver att 

direkt efter det att en intervju avslutats ska de som ställer frågor undvika vidare 

diskussion med respondenterna. Detta kan bidra till en skevhet i resultaten. Brymans 

(2008) råd följdes av oss.   
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En begränsning med den strukturerade intervjun vi valde är att det inte finns samma 

chans till diskussion som om vi valt en ostrukturerad intervju. Dock ansåg vi att 

fördelarna vägde över nackdelarna då vi tycker att vi fått mer exakta svar på våra 

intervjufrågor. Dessa svar menar vi är lättare att sammanställa samtidigt som att det inte 

finns lika stor risk för missvisningar i resultatet då vi intervjuat på varsitt håll. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
 

För att kunna utföra de intervjuer som behövs för att uppnå studiens syfte har vi använt 

oss av följande forskningsetiska ställningstaganden (Vetenskapsrådet, 2011).  

I brevet till respondenterna informerades de kommande respondenterna om bl.a. 

examensarbetets syfte. I texten framkom också hur intervjun kommer att utföras och att 

intervjun kommer att spelas in. I nämnda brev framkom även att respondenterna när 

som helst skulle få möjlighet att avbryta intervjun samt att deras medverkan var 

frivillig. Respondenterna fick även information om att det kommer att vara anonyma. 

Inga namn på personer eller skola kommer att nämnas i arbetet. Vi valde att inte heller 

ta med respondenternas ålder eftersom det inte var relevant för vårt arbete.  Istället 

frågade vi hur länge respondenten arbetat som lärare. 

 

Respondenterna kontaktades per telefon enligt den information som angivits i brevet. 

Därefter bokades en träff med de lärare som ville ställa upp i intervjun. Under samtalet 

informerade vi om studiens syfte. Intervjun inleddes med att vi informerade 

respondenterna att de när som helst kunde avbryta intervjun och att de inte var skyldiga 

att slutföra intervjun om de inte ville trots att de tidigare lämnat medgivande till 

intervjun. 

 

Urval 
I denna studie användes ett snöbolls- eller kedjeurval som det också kallas. Vad gäller 

denna urvalsmetod menar Bryman (2002, s. 115) att då ”ser forskaren till att initialt få 

kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningens tema och 

använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter”. 

För att finna lämpliga respondenter tog vi först kontakt med rektorerna på fyra låg- och 

mellanstadieskolor via telefon och presenterade studiens syfte. Vi frågade samtidigt om 

vi kunde få hjälp med att skicka ett mail med information om intervjuerna till lärarna på 

skolan. (Se bilaga 2 ”Brev till respondenter”). Anledningen till att rektorn på respektive 



 

 

14 

 

skola kontaktades var att vi ansåg att en rektor har möjlighet att nå samtliga lärare på 

skolan. Rektorn vidarebefordrade mailet till lärarna på skolan. De lärare som ville 

medverka anmälde sitt intresse till rektorn. Efter en vecka tog vi kontakt med rektorn. 

Rektorn meddelade oss vilka lärare som var intresserade att delta i undersökningen. 

Anledningen till att låg- och mellanstadieskolor valdes är för att vi utbildar oss till 

tidigarelärare och kommer att arbeta med just dessa klasser dvs. i årskurs 1-7 i 

framtiden. 
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Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas tio intervjuer. Utgångspunkten i dessa intervjuer har varit syftet 

som är att undersöka vilken betydelse några lärare anser att lärarens ledarskap i 

klassrummet har för elevers lärande samt hur lärarna använder sig av olika typer av 

ledarskap beroende på elevgrupp och vad kan i så fall detta eventuellt innebära?  

Utifrån detta har följande frågeställningar ställts: 

 

- Hur skapar de intervjuade lärarna ett bra ledarskap i klassrummet? 

- Vilka kvaliteter anser de  intervjuade lärarna kännetecknar ett bra respektive dåligt 

ledarskap i klassrummet? 

- Vilka betydelser anser de intervjuade lärarna att ledarskap har för elevers lärande? 

 

Här nedanför introduceras lärarna som deltagit i intervjuerna. Lärarna har fingerade 

benämningar som exempelvis är ”Lärare 1”och ”Lärare 2” för att skydda 

intervjupersonerna från att bli igenkända. Resultatet presenteras under rubriker som 

lagts upp utifrån de frågor som använts i intervjuerna. Under respektive rubrik 

sammanfattas lärarnas intervjusvar.  

 

Presentation av studiens deltagande lärare 
 

Två lärare är i 30- års åldern och har varit lärare i sex respektive två år (Lärare 2 och 

Lärare 8). Övriga åtta lärare är i 40-års åldern (Lärare 4,5 samt 8) eller i 50- års åldern 

(Lärare 1,3,6,7 och 10). Bland de tre lärare som är i 40-års åldern har två lärare arbetat i 

sex år (Lärare 5 samt 8). Den tredje läraren, lärare 4, har arbetat i elva år. Lärarna som 

är i 50-års åldern har arbetat i sjutton år (Lärare 1), tjugotre år (Lärare 3), sexton år 

(Lärare 6 och 7) samt tjugofem år (lärare 10). 

 

Lärarnas syn på vilka kvaliteter som kännetecknar ett starkt ledarskap 
 

I intervjuerna var en av frågorna vad respektive lärare ansåg att ett starkt ledarskap 

innebar i yrkesrollen som lärare. Nio av tio deltagare (Lärare 1,2,4,5,6,7,8,9,10) menade 

att tydlighet var en grundläggande kompetens för ett starkt ledarskap. Samtliga lärare 
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som deltog i undersökningen bedömde att det var betydelsefullt att vara flexibel för att 

kunna vara en stark ledare och då få med sig gruppen. ”Ett starkt ledarskap är att kunna 

bedöma när man kan ge gruppen mer frihet och när man behöver gå in och styra mera” 

(Lärare 3). Lärare 2,5,6,7,9 sade att det var angeläget att skapa en god relation till 

eleverna för att få tillit och respekt samt för att eleverna skulle lita på läraren som ledare 

och känna trygghet. Fem av tio deltagare (Lärare 2,5,6,7,9) ansåg att ett starkt ledarskap 

också innefattar att man är kunnig inom sitt område. Lärarna fann att en bra ledare bör 

ha goda kunskaper inom sitt ämne och vara insatt i skolverksamheten. ”Att man som 

lärare har goda kunskaper i ämnena som man undervisar i är också viktigt för ett starkt 

ledarskap, då visar du att eleverna kan lita på dig” (Lärare 5). Lärare 1,2,4,6,8,10 

förklarade att det var angeläget att man som lärare var lyhörd gentemot eleverna. De 

lyfte fram att det var viktigt att eleverna fick känna sig delaktiga under sin skolgång för 

att kunna motivera dem. Lärare 4 och 8 betraktade att det var av stor betydelse att 

läraren var trygg i sin roll som ledare för att ha ett starkt ledarskap. 

 

Lärarnas syn på vad som kännetecknar ett svagt ledarskap 

Sju av tio deltagare (Lärare 1,2,5,6,7,9,10) förklarade att ett svagt ledarskap innefattar 

en ledare som är otydlig gällande regler och mål. En ledare som inte är konsekvent i sitt 

handlande. Följden av detta fann lärarna var en otrygg elevgrupp. Lärare 2,5 och 7 sade 

att otillräckliga ämneskunskaper kännetecknade ett svagt ledarskap. Bristande 

ämneskunskaper medför att eleverna inte känner tillit för dig som ledare. Sex av tio 

deltagare (Lärare 3,4,5,7,8,10) ansåg att en svag ledare inte är lyhörd och läser av vad 

gruppen behöver. ”Man kan gå in och styra gruppen alldeles för mycket eller så styr 

man gruppen alldeles för lite. Båda ställer till oreda i gruppen på sitt sätt”(Lärare 3). 

Lärare 1 och 4 nämnde att en ledare som inte tror på sig själv eller är otrygg i sin roll 

som ledare inte kan förmedla ett bra ledarskap och trygghet till gruppen. 

 

Lärarnas beskrivningar om hur de skapar ett gott ledarskap i klassen 

Samtliga deltagare berättade att de var noggranna med att lära känna gruppen som de 

undervisade i. För lärarna var det grundläggande att skapa en god relation till varje 

enskild elev för att kunna vara flexibel i sitt ledarskap och känna av vad gruppen 

behövde. ”Lyssnar inte en grupp då måste jag använda mig av en annan strategi. 

Exempelvis ändra tonläge, ändra kroppsspråk och så vidare”(Lärare 6). För lärare 

1,2,4,5,8 var det betydelsefullt att vara tydlig gällande regler och mål. De menade att 
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eleverna då kan skapa sig en struktur och vet vad de arbetar mot. Lärarna ansåg att 

gruppen blev tryggare och lugnare om målen var väl synliga. ”Jag är tydlig med 

eleverna vad som gäller i klassen, vilka krav jag har och vart det är vi vill komma, alltså 

vilka mål vi vill nå”(Lärare 2). Tre av tio lärare bedömde att det var angeläget att tydligt 

visa vem som var ledare i gruppen för att skapa ett gott ledarskap i klassen. ”Jag börjar 

mitt ledarskap redan från morgonen. Tar emot eleverna vid dörren en och en. Jag tar i 

hand och önskar dem en god morgon. Ger en signal redan där om att det ska vara lugn 

och ro”(Lärare 10). 

 

Lärarnas beskrivningar på hur de använder sig av olika typer av ledarskap 

beroende på elevgrupp 
Samtliga deltagare berättade att de använde sig av olika typer av ledarskap beroende på 

vilken grupp de hade. Fyra av tio lärare (Lärare 1,2,8,9) menade att de anpassade sitt 

ledarskap beroende på ålder hos gruppen. Lärare 8 sade att ”i min ena klass kan man 

mer skämta med eleverna, dansa lite i klassrummet och vara mer avslappnad. 

Undervisningen fungerar jättebra ändå. I min andra klass med yngre barn är det väldigt 

fyrkantigt, man står mitt framför klassen, väntar tills dom är tysta, markerar med handen 

om någon pratar utan tillåtelse” (Lärare 8). 

 

Samma lärare (Lärare 8) trodde också ”att de här skillnaderna är på grund av 

åldersskillnaden på barnen. De äldre barnen är mer inkörd på hur man är i skolan medan 

de yngre barnen behöver lära sig regler och riktlinjer från början” (Lärare 8). 

Åtta av tio lärare (Lärare 1,3,4,5,6,7,9,10) sade att det var angeläget att läsa av gruppen 

man undervisade i. Ledarskapet skiljde sig åt beroende på om man hade en svag eller 

stark grupp. Lärarna menade att det var vägande att utmana de starkare eleverna och ge 

dem mer ansvar för att få eleverna motiverade att vilja lära sig mer. Deltagarna ansåg 

även att det var betydelsefullt för de svaga eleverna att läraren stöttade mera och 

arbetade för att eleverna skulle få en starkare självtillit och hitta vägar för att nå målen i 

skolan. ”Vissa grupper behöver en ledare som styr i princip all verksamhet för att man 

ska få en lugn och trygg grupp. En annan grupp kan vara väldigt lugn och trygg i sig 

själv och där kan man skapa mer oro genom att gå in och styra och ställa för mycket” 

(Lärare 3). 
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Lärarnas syn på vilken betydelse ledarskap kan ha för elevers lärande 

 

Samtliga lärare bedömde att ett starkt ledarskap medför ett bra arbetsklimat och arbetsro 

i klassen. De menade att man som lärare tar fokus från inlärning och istället tar tid att 

hålla ordning i klassen om läraren har ett svagt ledarskap. Lärare 4 sade att de testar 

hela tiden lärarens ledarskap eftersom de är osäkra på vem det egentligen är som är 

ledare i gruppen. En grupp som hela tiden testar gränserna och ledarskapet blir i sin tur 

en väldigt stökig grupp med otrygga elever (Lärare 4). 

 

Lärare 3 menade att man får en otrygg grupp där man istället för att lägga fokus på 

inlärningen får lägga fokus på att hålla ordning på gruppen. Mycket av tiden i skolan 

går åt till att få tyst och lugnt i klassen istället för att undervisa gruppen. Det kan också 

visa sig på skolgården. Då kan gruppen bli orolig och ta det med sig på rasterna när de 

är utomhus. ”Detta kan skapa mycket otrygghet hos andra elever också som går på 

skolan” (Lärare 3). 

 

Samtliga deltagare nämnde trygghet. De uttalade att en bra ledare får eleverna att känna 

sig trygga. ”Gruppen har en trygg hand som man kan lita på och det gör också att man i 

sin tur får trygga elever”(Lärare 2). Lärare 1, 2, 6, 7, 9 yttrade att en av konsekvenserna 

vid gott ledarskap är att man får eleverna mer motiverade och intresserade av skolan. De 

påstod att en bra ledare får eleverna intresserade. Detta kan i sin tur medföra bättre 

resultat och måluppfyllelse i skolan. ”Är eleverna mer motiverade så vill dom ju mer. 

Och vill dom mer så kommer dom ju lära sig mer” (Lärare 9). Samtliga lärare sade att 

ledarskapet har betydelse för elevernas lärande, måluppfyllelse och studieresultat. 

Deltagarna lyfte fram att om man som ledare har ett starkt ledarskap medverkar alla 

dessa faktorer till att eleverna presterar bättre. Är det däremot en lärare med svaga 

ledarskapskompetenser blir studieresultaten lidande. ”Om eleverna får ett bra 

inlärningsklimat ger det stora fördelar för att eleverna ska kunna få en bra 

inlärningsprocess i skolan. Det märks också på studieresultaten, eleverna får högre 

resultat” (Lärare 3). ”Eleverna blir intresserade av skolan och ämnena om jag har ett 

gott ledarskap. Det blir också lugnt i klassrummet. Det här kommer att leda till bättre 

måluppfyllelser” (Lärare 6). ”Konsekvenserna av ett svagt ledarskap blir en osäker 
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grupp. De vet inte vad som gäller. Det blir svårt för eleverna att nå målen och få bra 

resultat i skolan” (Lärare 5). 

 

Sammanfattning av resultatet 
 

Utifrån de tio utförda intervjuerna sammanfattas intervjusvaren som följer. Nio av tio 

deltagare påpekade att det var angeläget för eleverna att läraren var tydlig både vad 

gällde mål och regler. Samtliga lärare ansåg att det var grundläggande att skapa en god 

relation till eleverna för att få tillit och respekt hos dessa. Lärarna lyfte även fram att 

detta var betydelsefullt för att kunna vara flexibel i sitt ledarskap och kunna anpassa sig 

efter olika gruppers behov. Om ledaren inte känner gruppen och dess behov blir det 

svårt att veta vad gruppen har för anspråk. Goda ämneskunskaper lyftes fram av fem 

lärare som en viktig kompetens hos ledaren i fråga. Kompetensen ansågs vara central 

för att få eleverna med sig men även för att eleverna skulle kunna känna tillit hos läraren 

ifråga. 

 

Sju av tio deltagare berättade att en ledare som är inkonsekvent i sitt handlande är en 

svag ledare. Även en ledare som inte kan läsa av gruppens behov kan tolkas som en 

svag ledare. Deltagarna bedömde att följderna av detta kan bli en otrygg elevgrupp som 

är svår att motivera. Läraren får då lägga mer fokus på att få gruppen att fungera än 

undervisningen i respektive ämne. Samtliga lärare använde sig av olika typer av 

ledarskap beroende på vilken grupp de undervisade i. Ledarskapet anpassades både efter 

elevers ålder och typ av grupp. Deltagarna påstod att svagare grupper ofta behöver mer 

stöttning och att starkare grupper har behov av att få mer utmaningar för att bli 

motiverade. Alla deltagare ansåg att ledarskapet har stor betydelse för elevers lärande i 

skolan. De menade att en lugn och trygg grupp kan lägga större fokus på inlärningen. 

En ledare som är tydlig skapar trygghet i gruppen. Lärarna fann att en stark ledare får 

med sig gruppen och får intresserade elever. Detta leder enligt lärarna i fråga till 

högpresterande elever som får bättre resultat och har lättare uppfylla målen i läroplanen. 
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Diskussion 
 

I diskussionen har vi valt att utgå från våra övergripande frågeställningar. 

Frågeställningarna nyttjas nedan också som rubriker i detta diskussionsavsnitt. 

- Hur skapar de intervjuade lärarna ett bra ledarskap i klassrummet? 

- Vilka kvaliteter anser de intervjuade lärarna kännetecknar ett bra– respektive dåligt 

ledarskap i klassrummet?  

- Vilka betydelser anser de intervjuade lärarna att ledarskap har för elevers lärande? 

 

Dessa övergripande frågeställningar utgår från vårt syfte som är att undersöka vilken 

betydelse några lärare anser att lärarens ledarskap i klassrummet har för elevers 

lärande samt hur lärarna använder sig av olika typer av ledarskap beroende på 

elevgrupp  och vad kan i så fall detta eventuellt innebära?  

 

Hur skapar de intervjuade lärarna ett bra ledarskap i klassrummet? 
 

Samtliga tio deltagare som deltog i vår studie ansåg att det var angeläget att lära känna 

gruppen de undervisar för att kunna skapa ett bra ledarskap i klassrummet. De menar att 

skapa en god relation till varje elev är grundläggande för ett bra ledarskap samt för att 

kunna vara flexibel som ledare och lärare. Nordevalls (2011) studie visar även den att 

goda relationer med eleverna är betydelsefullt som lärare för en grupp. I studien 

diskuteras mentorskapet för en elevgrupp. Här väljer vi att i vår studie likna 

mentorskapet med att vara klasslärare i låg- och mellanstadiet. Här skriver även 

författaren att genom att få en god relation till eleverna har man som lärare möjlighet att 

bygga upp ett förtroende mellan elever och lärare. Genom att få ett förtroende kan 

läraren öka utrymmet för lärande och delaktighet i skolan (a.a.). 

 

Att anpassa arbetet för eleverna var något som samtliga lärare nämnde, såväl som för 

individerna i klassen samt beroende på vilken elevgrupp de undervisar. De menade att 

man som lärare och ledare inte kan använda sig av samma ledarskap för alla grupper i 

och med att alla individer och grupper har olika behov. Här diskuterade lärarna att det är 

skillnad på hur man lägger upp ledarskapet, bland annat beroende på elevernas ålder, 

vilken nivå kunskapsmässigt eleverna ligger på samt hur pass lugn – eller livlig gruppen 

är. Stensmo (2000) menar även hen att det är centralt att tänka på hur man agerar 
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beroende på elevgrupp. Hen skriver även att det är centralt att tänka på att man utgår 

från varje individ för att på så sätt hjälpa alla elever att nå målen. Detta kan lyckas 

genom att använda sig av variation beträffande i lärstilar samt variation i arbetssätt. 

 

 

Vilka kvaliteter anser de intervjuade lärarna kännetecknar ett bra– 

respektive dåligt ledarskap i klassrummet?  
 

En god relation till eleverna tyckte lärare 2, 5, 6, 7, 9 var grundläggande för att få tillit 

och respekt för läraren. De menade också att det kan medföra att eleverna kan komma 

att känna trygghet för läraren och lita på denne som sin ledare. Ludvigsson (2009) håller 

också med om att goda relationer till de man leder är viktigt. Detta för att skapa 

ömsesidig tillit och respekt. Nordevall (2011) har även belyst det viktiga med goda 

relationer till eleverna för en lärare. Genom att man får en god relation och därefter 

genom att läraren kan bygga upp ett förtroende med sina elever kan läraren ha chans att 

öka utrymmet för eleverna till lärande och delaktighet i skolan.  

 

Något fem av tio deltagare (Lärare 2,5,6,7,9) ansåg vara en stark egenskap hos en god 

ledare var att de är kunniga på sitt område, sina ämnen och i skolverksamheten. 

Stensmo (2000) anser också att ämneskompetens är betydelsefullt hos en lärare. Detta 

för att kunna anpassa undervisningen för varje elev. Han menar att kvaliteten på 

undervisningen blir sämre om läraren har bristande ämneskunskaper (Stensmo, 2000). 

Tre av dessa lärare (Lärare 2, 5 och 7) som ansåg att ett starkt ledarskap kännetecknas 

av goda ämneskunskaper menar att bristen på detta kan medföra att tilliten för läraren 

som ledare försvinner.  

 

Motivation var något som belystes hos sex av de tio deltagarna (Lärare 1, 2, 4, 6, 8, 10). 

De menade att man kan få eleverna motiverade genom att de känner sig delaktiga under 

sin skolgång. Stensmo (2000) anser att man genom att hjälpa eleverna att nå de utsatta 

målen höjs också motivationen hos eleverna. Det gäller också att vara tydlig med de mål 

som ställs och göra de till elevernas egna mål (Stensmo 2000).  

Att ha kontroll över gruppen och att skapa ordning i skolmiljön var något de flesta 

lärarna i undersökningen ansåg vara viktigt för ledarskapet. Sju av tio deltagare (Lärare 

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10) finner att om man som lärare inte är konsekvent och är otydlig 
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gällande mål och regler så kommer detta att medföra en otrygg elevgrupp. Även 

Stensmo (2000) anser att det är centralt att ha kontroll över gruppen i klassrummet. 

Detta avser denne att hjälper till att få eleverna att uppfylla de förväntningar, mål och 

planer, skolan, lärarna och föräldrarna har för verksamheten. Lärare nr 3 anser att man 

genom att få en otrygg grupp på detta vis kan få lägga extra mycket tid och fokus på att 

hålla ordning på gruppen istället för att lägga den tiden och det fokuset på inlärningen. 

Hen uppfattar att mycket av tiden i skolan går åt just till att få det lugnt i klassen istället 

för att undervisa sin grupp. Lärare 3 uppfattar att om man har en otrygg grupp kan detta 

även medföra att det beteendet kan smitta av sig på andra elever som går på skolan. 

Çağatay Kilinçs (2014) artikel handlar just om ledarskapet och skolmiljön. Där visas det 

att ett negativt skolklimat är kopplat till ett sämre ledarskap hos lärare.  

 

Ett ämne som belystes under arbetets gång är auktoritet. I Tsayangs Gabatshawnes 

(2011) artikel uppvisar resultaten på att den auktoritära ledarstilen inte är lämplig att 

använda sig av i skolan. Detta skall då medföra att eleverna inte blir kreativa och inte 

fattar sina egna beslut. Även motivationen hos eleverna kan minska vid ett för 

auktoritärt ledarskap. I denna studie framkom det att en lärare med ett mer demokratiskt 

ledarskap är att föredra. Detta på grund av att eleverna får medverka i undervisningen 

vilket kan höja motivationen hos eleverna. Detta kan liknas vid vår studie där samtliga 

lärare som medverkade i vår studie ansåg att det är betydelsefullt för en ledare att vara 

flexibel och få med sig gruppen. Lärare 3 sa även att en stark ledare bör kunna bedöma 

när man måste gå in och styra gruppen eller när man kan ge eleverna större frihet.  Här 

menar även sex av tio deltagare (3, 4, 5, 7, 8, 10) att det är viktigt att vara lyhörd för vad 

gruppen behöver. Detta överensstämmer med vad Tsayangs Gabatshawnes (2011) kom 

fram till i hens artikel. Nämligen att det är att föredra att lärare är mer demokratisk och 

lyssnar till vad gruppen vill istället för att gå in och vara för auktoritär. 

 

Vilken betydelse anser de intervjuade lärarna att ledarskap har för elevers 

lärande? 
 

Samtliga lärare bedömde att ett starkt ledarskap medför ett bra arbetsklimat och arbetsro 

i klassen. De menade att läraren tar fokus från inlärning och istället tar tid att hålla 

ordning i klassen om läraren har ett svagt ledarskap Enligt Stensmo (2000) är ledarskap 

i klassrummet lärarens sätt att leda och organisera skolklassen som en arbetande grupp. 
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Läraren ska leda gruppen mot de mål som sätts upp för eleverna och som finns enligt 

skollagen. I ledarskapsuppgifterna ingår hantering av disciplin, ordning och elevvård. 

Läraren bör kunna gruppera elever för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster. 

Stensmo framhäver även att genom att ha kontroll i klassrummet kan läraren försäkra 

sig om att elevernas beteende i klassrummet uppfyller de mål, förväntningar och planer 

som skolan, lärarna, föräldrarna och eleverna själva har för verksamheten. 

 

Lärare 1, 2, 6, 7, 9 yttrade att en av konsekvenserna vid ett gott ledarskap var att man får 

eleverna mer motiverade och intresserade av skolan. De påstod att en bra ledare får 

eleverna intresserade. Detta kan i sin tur medföra bättre resultat och måluppfyllelse i 

skolan. Nordevall (2009) anser att motivationsarbetet för läraren består ofta av att hjälpa 

eleverna att hitta vägar får att nå de utsatta målen men också att göra målen tydliga för 

eleverna så att dessa vet vad de ska uppnå. För att motivera eleven att uppfylla dessa 

mål är det viktigt för läraren att göra målen till elevernas egna mål. ”Eleven måste äga 

målen för att uppfatta dem som angelägna” (Nordevall, 2011, s. 1). Mentorskapet 

bygger på relationer till eleverna vilket Nordevall menar att medför att mentorn kan 

vända problematiska situationer hos eleverna. Hen föreslår att läraren ska skapa goda 

relationer till eleverna. På detta vis kan lärarens bygga upp ett förtroende hos dem. Då 

kan läraren eller mentorn skapa underlag för att påverka strukturer och öka elevers 

utrymme för lärande och delaktighet i skolan. 

 

Nio av tio deltagare (Lärare 1,2,4,5,6,7,8,9,10) menade att tydlighet var en 

grundläggande kompetens för ett starkt ledarskap. Samtliga lärare som deltog i 

undersökningen bedömde att det var betydelsefullt att vara flexibel för att kunna vara en 

stark ledare och då få med sig gruppen. ”Ett starkt ledarskap är att kunna bedöma när 

man kan ge gruppen mer frihet och när man behöver gå in och styra mera” (Lärare 3). 

Lärare 2,5,6,7,9 sade att det var angeläget att skapa en god relation till eleverna för att få 

tillit och respekt samt för att eleverna skulle lita på läraren som ledare och känna 

trygghet. Ludvigsson (2009) skriver att det är betydelsefullt att man som ledare har 

goda relationer till dem man leder för att för att skapa ömsesidig respekt och tillit. Hen 

förklarar att det är ledaren som skapar dessa med den grupp han eller hon leder. 

Samtliga lärare sade att ledarskapet har betydelse för elevernas lärande, måluppfyllelse 

och studieresultat. Deltagarna lyfte fram att om man som ledare har ett starkt ledarskap 

medverkar alla dessa faktorer till att eleverna presterar bättre. 



 

 

24 

 

 

 

Slutsats 
 

Resultatet i vår studie visar att de tio lärarna som deltog i undersökningen anser att 

ledarskapet har betydelse på elevers lärande. Två områden var centrala beträffande 

lärares ledarskap nämligen individualisering samt relationen med eleverna. Lärarna 

menar att ledarskapet alltid ska anpassas efter vilken elevgrupp samt vilka individer 

man undervisar. För läraren innebär detta att läraren har chans att ge respektive elev de 

verktyg som de behöver för att lättare uppnå målen som finns i skolan. Något som också 

belystes i studien var att det är angeläget att som lärare och ledare ser till att gruppen 

känner trygghet eftersom detta underlättar undervisningen. 
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Bilaga 1  
Etiska aspekter för respondenter.  
 

 Du som respondent har fått information om vad studien 

handlar om samt hur den ska gå till. 

 

 Intervjumaterialet kommer inte att användas till något annat 

än till vår studie. 

 

 Du som respondent har rätt att när som helst avsluta 

intervjun. 

 

 Du kommer att presenteras anonymt i studien där varken 

namn eller arbetsplats kommer att nämnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 - Brev till respondenter 
 

2016-01-25 

 

 

Hej! 

Vi heter Emma Hasselgren och Ida Söderlund och studerar vid Högskolan i Gävle på 

Lärarprogrammet med inriktning tidigarelärare mot Matematik och Svenska. 

Tillsammans ska vi skriva ett examensarbete angående ledarskap. Det vi vill undersöka 

är hur lärarens ledarskap kan ha betydelse för elevernas lärande. 

 

Undersökningen kommer att ske genom muntliga intervjuer där vi utgår från frågor som 

också prövats i provintervjuer. Intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna 

sammanställa materialet. Intervjusvaren kommer att tolkas och sammanställas av oss.  

 

Att delta i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

I det färdiga examensarbetet kommer inga namn på skolor eller personer att nämnas.   

Vi ser fram emot ditt deltagande. Vi kommer att kontakta dig under vecka 5 för att boka 

in en eventuell träff. 

 

För ytterligare information se kontaktuppgifterna nedan. Vår handledare Monica 

Hallström svarar också på frågor som berör arbetet. Vi ser fram emot ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar Emma och Ida 

 

 

 

Emma Hasselgren 

Telefon: 073-6667827  Mail: hasselgrenen@hotmail.com 

Ida Söderlund: Telefon: 358-400704333 Mail: soda_ida@hotmail.com 

Monica Hallström (handledare), Högskolan i Gävle, e-post mam@hig.se 
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Bilaga 3  - Intervjufrågor 
 

1. Vad innebär ledarskapet för dig som lärare?  

 

2. Hur skapar du som lärare ett gott ledarskap i klassrummet? 

 

 

3. Vad innebär ett starkt ledarskap för dig? 

 

4. Vilka blir konsekvenserna för eleverna om läraren har ett starkt ledarskap? 

 

 

5. Vad innebär ett svagt ledarskap för dig?   

 

6. Vilka blir konsekvenserna för eleverna om läraren har ett svagt ledarskap? 

 

 

7. Använder du dig av olika typer av ledarskap beroende på vilken elevgrupp du 

har?  I så fall varför? 

 

8. Använder du dig av olika typer av ledarskap i klassrummet i olika situationer? I 

så fall varför?  

 

9. Anser du att du skulle vilja ändra någonting i ditt ledarskap? I så fall vad? 
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