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Abstract 
Detta examensjobb fokuserar på hur lärare själva ser på fenomenet ledarskap i skolan, och hur 

de uppfattar att detta påverkar lärandet i skolan. Arbetet är inspirerad av den 

fenomenografiska ansatsen men den är samtidigt även en kvalitativ studie. Studien kommer 

visa att lärare har en uppfattning om att det mest grundläggande för ett bra ledarskap är att 

man som lärare har en bra relation till eleverna, och att ledarskapet i sig är det mest 

grundläggande vi har i skolan för att ha ett fungerande klassrumsklimat. Ledarskapet visar sig 

även vara viktigt för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt i skolan, och att det är 

grundstenen för att motivera eleverna till att lära. 

 

Nyckelord: Ledarskap, lärare, lärande, skolan, elever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till min handledare Lisbeth Claeson, för utan henne har denna 

studie aldrig sett dagens ljus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

          1.1. Disposition ................................................................................................................ 2 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 3 

          2.1. Teoretiska perspektiv ................................................................................................ 3 

          2.2. Tidigare forskning ..................................................................................................... 4 

          2.3. Kartlagda förhållningssätt ......................................................................................... 7 

          2.4. Pedagogiskt ledarskap ............................................................................................... 8 

          2.5. Lärarens professionalism ........................................................................................... 8 

3. Syfte och frågeställning ........................................................................................................ 10 

4. Metod ................................................................................................................................... 11 

          4.1. Fenomenografisk ansats .......................................................................................... 11 

          4.2. Urval ........................................................................................................................ 11 

          4.3. Etiska perspektiv ..................................................................................................... 12 

          4.4. Intervju .................................................................................................................... 13 

               4.4.1. Intervjugenomförande ..................................................................................... 13 

               4.4.2. Intervjubearbetning och analys ....................................................................... 13 

          4.5. Studiens giltighet ..................................................................................................... 13 

5. Resultat ................................................................................................................................. 15 

          5.1. Ledarskap ................................................................................................................ 16 

               5.1.1. Kunskap och fostran ........................................................................................ 16 

               5.1.2. Relationer ........................................................................................................ 16 

               5.1.3. Pedagogiskt ledarskap ..................................................................................... 17 

               5.1.4. Utveckling ....................................................................................................... 17 

               5.1.5. Sammanfattning av ledarskap ......................................................................... 20 

          5.2. Lärande .................................................................................................................... 20 

               5.2.1. Ansvar ............................................................................................................. 20 

               5.2.2. Motivation ....................................................................................................... 21 

               5.2.3. Stöd .................................................................................................................. 22 

               5.2.4. Sammanfattning av lärande ............................................................................. 23 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 25 

          6.1. Metoddiskussion ...................................................................................................... 25 

          6.2. Resultatsdiskussion ................................................................................................. 25 

               6.2.1. Ledarskap ........................................................................................................ 25 



 
 

               6.2.2. Lärande ............................................................................................................ 26 

          6.3. Resultatsammanfattning .......................................................................................... 27 

          6.4. Fortsatta studier ....................................................................................................... 29 

Referenser ................................................................................................................................. 31 

          

Bilaga 1 – Missiv 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 
Inom skolan har jag personligen under min egen studietid samt under den 

Verksamhetsförlagda utbildningen [VFU] stöt på en mångfald av olika ledarskapsstilar, där 

vissa verkar fungera bättre än andra, och där vissa lärare verkar ha en bättre kontroll i 

klassrummet. Detta fick mig att börja fundera kring hur lärare ser på ledarskapet i skolan och 

om de anser att det har nån betydelse för elevernas lärande. 

 

Enligt Läroplanen från 1994 [Lpo 94] (Utbildningsdepartementet 1998) ska vi som lärare 

anpassa undervisningen efter våra elever, detta borde även betyda att vi som lärare måste 

kunna anpassa vårt ledarskap utefter en elevs specifika behov. Ledarskap varierar starkt 

mellan olika människor, även om dessa i grunder har gått samma utbildning, och att vissa 

lärare verkar ha en bättre förmåga att anpassa sig efter sina elevers behov är inget nytt.  

 
I dagen skola möter man som lärare många olika elever med olika förutsättningar och 

bakgrund vilket gör att eleverna har ett behov av en viss typ av ledarskap i skolan. Som 

blivande lärare har författaren tagit del av idéer om olika ledarskapsstilar (Stensmo 1997) och 

förhållningssätt som man som lärare kan välja att använda sig av i skolan, men vad anser 

egentligen praktiserande lärare om ämnet ledarskap? Och vad anser de om ledarskapets roll i 

barns lärande? Frågorna kring ämnet ”ledarskap i skolan” som finns inom läraryrket gör det 

intressant att undersöka vilka uppfattningar praktiserande lärare har på ämnet ”ledarskap och 

lärande i skolan”. 

 

Vad denna studie kommer fokusera på är därför det lärarnas syn på ledarskap och på lärandet 

i klassrummet.  

 

Jag hoppas att detta arbete ska kunna bli en hjälp både för mig själv och andra för att bättre 

förstå ämnet ledarskap, samt även inspirera till att börja tänka på sitt eget ledarskap och hur 

man kan förbättra och utveckla det i skolan. 
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1.1Disposition 

I inledningen presenteras författarens egna åsikter i frågan om ledarskap och lärande, samt 

även anledningen till varför ämnet valts. Detta följs av bakgrund där tidigare forskning i 

ämnet ledarskap presenteras. Här diskuteras även det teoretiska perspektiv som studien är 

inspirerad av, och några av de kartlagda förhållningssätt inom ledarskapet som finns. En kort 

presentation av begreppet pedagogiskt ledarskap introduceras också. Efter detta kommer syfte 

och frågeställnig. Efter detta kommer metodavsnittet, där även urval av informanter och det 

tillvägagångssätt som använts vid intervjuerna presenteras. I resultatdelen redovisas sedan vad 

som funnits i intervjuerna med informanterna via en rad kategorier. Efter detta följer en 

resultatdiskussion först gällande metoden och sedan gällande resultatet.  
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2. Bakgrund 
 I detta avsnitt presenteras fyra olika rubriker Teoretiska perspektiv, tidigare forskning, 

kartlagda förhållningssätt samt pedagogiskt ledarskap. Under rubriken Teoretiska perspektiv, 

kommer den fenomenografiska ansatsen att presenteras vilken är den ansats som denna 

undersökning är inspirerad av- Under Tidigare forskning kommer en presentation av 

forskning inom ämnet ledarskap, då med fokus på ledarskap inom skolan. Under Kartlagda 

förhållningssätt kommer en kort presentation av bevisade ledarskapsstilar så kallade 

förhållningssätt. Under rubriken Pedagogiskt ledarskap kommer en presentation av vad 

denna term syftar till, och vad det innebär i praktiken och under Lärarens professionalism 

diskuteras kort lärares syn på att vara professionell i sitt atbete.  
 

2.1. Teoretiska perspektiv  
Denna studie är inspirerad av den fenomenografisk ansatsen, denna ansats utformades av en 

forskningsgrupp vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs Universitet, den såkallade 

Inom-gruppen (Larsson 1986). Den fenomenografiska ansatsen används som mest för att 

beskriva inlärning inom pedagogiken, och då framförallt sambandet mellan inlärning och 

lärande. Vad man kommit fram till inom fenomenografin är att varje grupp, och ytterst varje 

individ, tolkar verkligheten på ett unikt sätt (Marton, Hounsell & Entwistle 1986), och det är 

detta som är avgörande för hur vi som människor lär oss olika saker. Utgångspunkten inom 

denna forskning är att se lärande som förmågan att kunna urskilja olika drag eller aspekter av 

det som lärs. Vilken uppfattning som man bildar sig om något eller hur något förstås, beror på 

vilka aspekter av detta man lägger märket till och tar fasta på. Att människor förstår eller 

uppfattar samma sak på olika sätt beror på att de urskiljer olika aspekter av samma ämne 

(Lindblad & Edvardsson 2006).  

 

Enligt Uljens (1989), är fenomenogafin en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats. 

Denna ansats är kvalitativ i det faktum att man vill gestalta eller beskriva något 

meningsinnehåll. Detta meningsinnehåll behandlar människors olika uppfattning av aspekter 

på omvärlden. Mycket av det vi läser eller hör talas om, har vi åtminstone någon tidigare 

erfarenhet av eller föreställning om. Inlärningens viktigaste effekt är att den leder till 

förändring av våra föreställningar om fenomen i vår omvärld. Därmed är det i det närmaste 

omöjligt att ange var inlärning börjar och slutar (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1977). 
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Samtidigt är vi även påverkade av vad andra människor anser om olika saker i samhället, och 

vi är även mycket beroende hur andra människors uppfattar olika företeelser och fenomen. 

Samtal, föredrag, föreläsningar, radio –och TV-program, böcker och läromedel bidrar till att 

förmedla dessa företeelser och fenomen, och de utgör en viktig del av vår uppfattning av 

omvärlden (Marton mfl. 1977). Vidare använder man sig inom den fenomenologiska ansatsen 

av en realistisk kunskapssyn, enligt vilken det är möjligt att skilja mellan vad som finns i 

människans medvetande och vad som finns i världen (Starrin & Svensson 1994).  

 

På grund av att man inom denna ansats anser att det inte finnas något konkret svar på vad som 

är inlärning och heller inte något konkret svar på varför någon har en bestämd åsikt, fokuserar 

denna ansats på att beskriva hur något framstår för människor snarare än beskriva hur något 

egentligen är. Det handlar om människans sätt att uppfatta sin omvärld, grundläggande för 

fenomenografin är att det existerar en distinktion mellan hur något är och hur något uppfattas 

att vara (Larsson 1986). Just frasen uppfattar är det allra viktigaste i fenomenografin, och här 

speglar inte uppfattningen någons åsikt vilket ofta är hur vi i vardagligt tal använder ordet 

uppfattar. Inom fenomenografin får ordet uppfattar en helt annan mening, här syftar det inte 

till att analysera människor uppfattning om olika företeelser utan människors uppfattning av 

olika företeelser (Uljens 1989). 

 

2.2. Tidigare forskning 
Det internationella forskningsfältet gällande lärare och ledarskap är mycket omfattande, 

exempelvis gav en sökning i databasen Academic Search Elite gav hela 18449 träffar på 

”school leadership”, och en mer preciserad sökning på termen ”teacher leadership” och 

”classroom leadership” gav 6575 respektive 1484 träffar. Dessa studier har alla olika 

infallsvinklar och utgångspunkter och de spänner över ett mycket stort område. 

 

Enligt Lieberman och Miller (2007 ss.37-38) finns det tre kategorier av forskning kring ämnet 

ledarskap: 

 

• “Individual teacher leadership and organizational realities: empirical studies of the 

roles individual teacher leaders play, what skills the roles require, how these roles 

bump up against the structures and norms of the bureaucratic school organization, and 

how teacher leaders earn legitimacy within the school organization. 
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• Learning in practice: descriptions of how teachers learn on the job and in specific 

contexts to become leaders, interpretive accounts of the nature of professional 

learning, and descriptions of how learning in practice is enacted in new teacher 

leadership roles. 

• Teacher leadership and reshaping school culture: descriptions of broadened concepts 

of teacher leadership, which place it at the center of efforts to renew the culture in 

schools and build professional communities”  

 

Med utgångspunkt i dessa kategorier Individuella lärarledarroller och organisatoriska 

verkligheter, Lära i praktiken och Lärarledarskap och omformade av skolkulturer, 

presenteras här ett urval av den forskning i ämnet ledarskap som finns att tillgå, denna 

forskning är både nationell såväl som internationell, och innehåller material som behandlar 

lärarledarskap samt skolledningsledarskap. 

 

Ludvigsson (2009) menar att skolledarskap är ett socialt fenomen, i betydelsen att skolledare 

och lärare utvecklar ledarskapet i gemensamma handlingar. Hon menar vidare att språket har 

en central betydelse för denna kommunikation med oss själva och andra kring önskemål, 

föreställningar och förståelse av situationer. Ludvigsson (2009) fokuserar på det 

samproducerade ledarskap som existerar i skolan mellan skolledare (ex. rektor) och lärare. 

 

Det Ludvigsson (2009) finner i sin studie är att skolledare och lärare ser ledarskap som något 

man utövar tillsammans. Vad hennes studie också visar är att sociala, kulturella och politiska 

dimensioner influerar samspelet och ledarskapet. Den sociala dimensionen i ledarskapet 

framstår som den centrala och det är först när skolledare och lärare kan ta varandras 

perspektiv i förhandlingsprocesser som de kan utveckla sin medvetenhet om varandra och om 

arbetet i skolan. 

 

Även Bolkan och Goodboy (2009) poängterar vikten av det sociala samspelat i skolan, men 

de fokuserar på det transformativa ledarskapet. De menar att ett effektivt ledarskap kräver 

både kunskap och tålamod än mer än en förmåga att sprida information. De anser vidare att 

lärare måste vara experter i inte bara sitt ämne utan även experter i den sociala dynamik som 

finns i klassrummen. Att kunna läsa av den sociala dynamiken som finns i klassrummet 

kräver att man som lärare kan variera sitt ledarskap efter situation, detta är vad de menar är 

grunden i det transformativa ledarskapet. Transformativt ledarskap menar Bolkan och 
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Goodboy (2009) består av tre beståndsdelar, karisma, individuellitet och intellektuell 

stimulation. De menar vidare att ledare som använder sig av ett transformativt ledarskap är 

bättre ledare än andra, samt att de är mer omtyckta av sina underordnade, men forskning kring 

det transformativa ledarskapet i klassrummet är ett relativt nytt forskningsområde.  

 

Bolkan och Goodboy (2009) baserar sin egen forskning på tre studier gjorda runt om i 

världen; Harvey gjorde sin studie om lärarnas transformativa ledarskapet i 

universitetsklassrummet, i denna studie kom han fram till att karisma och intellektuell 

simulation var de två avgörande faktorer för hur eleverna uppfattade läraren. Den andra 

studien som tas upp är en studie genomförd av Walumbwa .I denna studie fann även han att 

lärare med ett transformativt ledarskap fick elever som inte bara var mer villig att jobba 

hårdare, utan de fick även elever som var mer nöjd med läraren. Pounder står för den tredje 

studien som presenteras och även han fann att det transformativa ledarskapet i klassrummet 

medförde att elever blev mer effektiva och att deras åsikt om läraren förbättrades. Den slutsats 

som dras i Bolkan och Goodboys (2009) studie är att institutioner borde bli bättre på att 

framhäva vikten av det tansformativa ledarskapet som en del i att förbättra ledarskapet i 

skolan.     

 

Howard (2005 s. 384) diskuterar ledarskap utifrån ledarskapsstilar, han grundar studien på 

flertalet frågor angående ledarskap, vilka han även menar att varje lärare borde ställa sig själv 

för att bättre förstå sitt eget ledarskap.  

• Vad är ledarskap?  

• Vilken ledarskapsstil föredrar du?  

• Hur påverkar ditt val av ledarskapsstil människor, mål och omgivningen du är ledare 

för?  

• Vilken ledarskapsstil föredrar människorna du arbetar med?  

• Vilka uppgifter är mest passande för sina kollegor, baserat på deras föredragna 

ledarskapsstil?  

• Kan du förändra den föredragna ledarskapsstilen hos dina kollegor? 

 

Howard (2005) diskuterar vidare de tre egenskaper han anser är allra viktigast för att få ett 

fungerande ledarskap; uppförande, personlighet och ledarskapssituationer. Ledarskap menar 
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han är kommunikativ process (verbal & icke-verbal), som involverar coachning, motivation, 

inspiration, direktion och stöd till andra.   

 

2.3. Kartlagda förhållningssätt 
Man kan se på ledarskap ur olika synvinklar: ur den enskilde individens perspektiv eller ur 

gruppens perspektiv (Wikberg 1998). Inom ledarskapsforskningen har man kartlagt olika 

typer av ledarskapsstilar eller förhållningssätt, här kommer ett fåtal av dessa presenteras, 

med utgångspunkt i Howards (2005) uppdelning. 

 

Howards (2005) delar in ledarskapet i fyra olika typer, vilka i vissa fall delar egenskaper med 

varandra, men även lika ofta skiljer sig helt från varandra. Dessa typer är indelade från A-D 

och baserat på deras samlade egenskaper har de även getts ett samlingsnamn som beskriver 

vad denna typ av ledarskap har för fokus.  

 

Typ A (Fakta baserad) 

Denna typ av ledare lägger stor vikt vid fakta och de förväntar sig att alla ska prestera på en 

hög nivå. Några av de karaktärsdrag som är typiska för denna typ av ledare är: Faktabaserad, 

formel, logikisk, konservativ, teknisk, analytisk, matematisk och teoretisk. 

 

Typ B (Kreativt baserad) 

Denna ledartyp är flexibel och spontan, och som lärare inkluderar man gärna eleverna I 

samarbetet. Karaktärsdragen för denna ledartyp är: Artistisk, flexibel, fantasifull och spontan. 

 

Typ C (Känslobaserad) 

Denna ledare baserar allt den gör på hur den känner inför uppgiften. De har inga problem med 

att tala inför sina elever, och de har en mycket flexibel inställning till ledarskapet. Några av 

karaktärsdragen är: Emotionell, pratsam, empatisk och flexibel. 

 

Typ D (Kontroll/makt baserad) 

Denna ledartyp vill ha kontroll på vad som händer i klassrummet. Allt planeras noga och att 

göra något utanför den mall som konstruerats är inte tillåtet. Några av karaktärsdragen är: 

Kontrollerande, detaljerad, planerad, konservativ, organiserad, dominant och formel. 
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2.4. Pedagogiskt ledarskap 
Begreppet pedagogiskt ledarskap har ingen konkret definition, vilket gör att tolkningarna 

varierar. Pedagogiskt ledarskap kan stå för att man leder och ansvarar för en pedagogisk 

verksamhet som skolan, men det kan också betyda att man utövar ett ledarskap som i sig är 

pedagogiskt (Axiö & Palmquist 2000). Det är den senare definitionen av detta begrepp som 

kommer diskuteras vidare, och begreppet kommer presenteras genom diskussioner av 

effektivt ledarskap.  

 

Enligt Stensmo (1997) är ett effektivt ledarskap i klassrummet att förebygga uppkomsten av 

problem snarare än att agera när problemet uppstår. Det förebyggande arbetet fokuserar på att 

upprätta regler och rutiner i klassrummet samt även undervisningsmetoder som främjar 

elevernas självkontroll och inte är beroende av lärarens yttre kontroll. För att som lärare 

kunna genomföra detta bör en lärare enligt Stensmo (1997) besitta tre typer av kompetenser: 

1. Ämneskompetens 

2. Didaktisk kompetens 

3. Ledarkompetens 

 

Även Boström (2004) håller med om detta och hon poängterar att av dessa tre är det 

ledarskapet som är det svåraste att utveckla. Hon anser att kunskap om skolans ämnen, om 

barnen och deras grundutveckling ger en grundtrygghet i lärarrollen, och att metoder inom 

området alltid kan användas för att hitta nya effektiva vägar för ett effektivt lärande, dessa 

menar Boström kan alltid vidareutvecklas och en lärares register kan alltid fyllas på. Boström 

anser även att lärarens personlighet är en av de viktigaste delarna för ett bra ledarskap, då det 

faktum att eleverna har förtroende för dig som lärare är avgörande för goda relationer med 

eleverna. Även Steinberg (2004) poängterar vikten av goda relationer till sina elever, och han 

går så långt som att säga att en god relation till sina elever är av största vikt i dagens skola då 

endast en titel som lärare inte medför auktoritet.  

 

2.5. Lärarens professionalism  
Det pågår en mycket omfattande diskussion angående den svenska lärarkårens framtid och 

även om lärarutbildningens framtida utseende. Ledarskapet och det pedagogiska ledarskapet 

är en del i att lärarna besitter en professionell kunskap inte bara om sitt eget ämne, men även i 

det sociala samspelet med eleverna. 
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Vad är då professionalism? Enligt Hargreaves (2000), ser lärare professionalism på två olika 

sätt, att vara professionell och att anses professionell. Med att vara professionell anser lärare 

man ska vara professionell och ha kvalitet i vad de gör, hur de för sig. När de sedan talar om 

att anses professionell menar lärarna hur de ses av andra, tycker andra människor att de är 

dukiga på vad de gör eller inte (Hargraves 2000).  

 

Hargreaves (2000) menar att kravet på lärarnas professionalism har förändrats under åren i 

och med att läraryrket har förändrats radikalt i många länder och att kraven på lärarna själva 

har förändrats. Nu ska lärare inte bara lära eleverna konkreta fakta om ett ämne, utan även 

saker så som att arbeta i grupp, självständigt tänkande samt även hur man använder nya 

former av teknik. 

 

Vidare menar Hargreaves (2000) att lärare idag kan vara tvungna att använda sig av ett sätt att 

lära som de själva aldrig varit med om själva, och inom skolan arbetar man idag i regel mer 

tillsammans i grupper, viket gör att man inte bara ska ha en god relation med eleverna utan 

vikten av att ha en god relation med sina kollegor har ökat. Detta har gjort att de krav lärare 

sätter på sig själva att bete sig professionellt har ökat, då man inte vill ses som sämre i sina 

kollegors ögon, något som kommer diskuteras närmre senare i studien. 
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3. Syfte och frågeställning  
I detta avsnitt kommer studiens syfte och frågeställning redovisas.  

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att genom en fenomenografiskt inspirerad kvalitativ studie 

ta reda på hur lärare uppfattar fenomenet ledarskap i skolan, och hur de uppfattar lärandet. 

Huvudfrågan som denna studie ämnar finna svar på är: Hur uppfattar praktiserande lärare 

fenomenet ledarskap och hur uppfattar de lärandet inom skolan? 
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer den fenomenografiska ansatsen i förhållande till studien att klargöras. 

Vidare kommer även urvalsprocessen samt tillvägagångssättet kring intervjuerna att 

presenteras.  

 

4.1.  Fenomenografisk ansats 
Denna studie är som tidigare diskuterats inspirerad av den fenomenografiska ansatsen, detta 

betyder att den inte helt följer de normerna som finns för denna ansats. Exempelvis har denna 

studie genomförts med hjälp av mer styrda frågor än vad som normalt används i en 

fenomenografisk studie. Enligt Larsson (1986) ska man i intervjuer med fenomenografisk 

inriktning mer använda sig av få ingångsfrågor som är lika över alla intervjuer, och sedan ska 

man låta informanterna själva berätta om sina tankar i ämnet, detta har skett under 

intervjuerna och informanterna har själva fått berätta vad de tycker om ämnet helt fritt, 

samtidigt har vissa styrda frågor används. Dessa frågor har varit mer styrda än den checklista 

som Larsson (1986) menar att man bör använda sig av för att se till att man får med all 

väsentlig information, men informanterna har alltså ändå tillåtits att tala helt fritt utifrån sina 

uppfattningar om ämnet. Även grundtanken med urvalet av informanter följer den 

fenomenografiska ansatsen, något som diskuteras vidare under ”Urval”. 

 

I resultatet övergår dock ibland informanternas svar från uppfattning till åsikt, vilket inte är i 

linje med hur en ren fenomenografisk studie bör gå tillväga. Då är det som tidigare diskuterats 

under ”Teoretiska perspektiv” människors uppfattning av något, inte om något som ska stå i 

fokus. Då denna studie endast är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen kommer dessa 

svar ändå figurera i resultaten, detta för att visa på var lärarna står i olika frågor.  

 

4.2. Urval 
För att genomföra en korrekt fenomenografisk intervjustudie ska urvalet vara ganska brett och 

inte innefatta exempelvis bara ett kön, en åldersgrupp etc. Kriteriet för att delta i denna studie 

är att man ska jobba inom skolan med elever dagligen, ålder på eleverna, eller egen 

erfarenhet, det vill säga hur länge man jobbat inom skolan har inte varit relevant. Alla 

informanter har dock antingen en godkänd högskole –eller universitetsutbildning inom 

lärarutbildningen.  
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Då målet var att få ett bredare perspektiv på lärares uppfattning om ledarskap och lärande 

kontaktade jag lärare från lågstadiet till gymnasiet som jag fått kontakt med via VFU samt 

vikariejobb, av dessa tackade tre ja direkt, vissa var tveksamma och en del svarade inte alls. 

Detta har gjort att urvalet inte blivit så brett som det var tänkt från början, då det är 

koncentrerat till bara ett kön nämligen kvinnor, och att det är en majoritet av lärare som 

undervisar på lågstadiet. 

 

I denna studie figurerar tre informanter, Lisa, Maria och Karina (namnen är fiktiva), av dessa 

tre jobbar två på lågstadiet, och en jobbar inom högstadiet. Informanterna har jobbar mellan 

10-30 år inom skolan.  

 

4.3.  Etiska aspekter 
De etiska aspekterna inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen de så kallade 

forskningsetiska principerna tillhör grunden inom den moderna forskningen, dessa 

forskningsetiska principer delas upp i fyra huvudkategorier; Informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2010). 

 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 



13 
 

I denna studie har informanternas informerats via ett missiv (bilaga.1) där all information 

gällande studiens syfte, samt informanternas rättigheter presenteras så att informanterna varit 

medvetna om vad de tackat ja till. 

 

4.4. Intervju 
Den typ av intervju som genomförts är en kvalitativ intervju.Vad som kännetecknar en 

kvalitativ intervju är att man ställer enkla och raka frågor, och på dessa får man komplexa och 

innehållsrika svar (Trost 1997). Enligt Larsson (1986) har intervjun varit basen inom den 

fenomenografiska ansatsen, främst då syftet varit att få reda på hur någon föreställer sig sin 

omvärld.  

 

4.4.1. Intervjugenomförande 

Informanterna informerades via ett missiv (bilaga.1) om vad intervjuerna skulle fokusera på, 

att de skulle ske enskilt och att de skulle pågå i ca en timme samt att den skulle ske på en av 

informanterna utvald plats. Informanterna upplystes om studiens syfte samt att intervjun 

skulle spelas in, vilket godkändes av informanterna. Intervjuerna skedde via en intervjuguide 

(bilaga.2) med frågor, men även spontana frågor tillkom beroende på informanternas svar. 

 

4.4.2. Intervjubearbetning och analys 

Nedskrivningen av intervjuerna skedde efter avslutad intervju, som transkriberingsmall 

användes intervjumallen, men vissa ändringar skedde i och med att frågorna ställdes lite 

annorlunda än helt ordagrant. Informanterna gavs i fiktiva namn vilket de informerats om 

innan intervjun påbörjades. Intervjuerna lyssnades sedan av och skrevs ner för att sedan läsas 

igenom för att hitta mönster och liknande åsikter vilka sedan markerades för att på ett enklare 

sätt fånga upp skillnader, liknelser och avvikelser. Efter att en noga genomgång av 

intervjuerna utformades sedan kategorier baserade på informanternas svar.  

 

4.5. Studiens giltighet 
Det finns två olika aspekter som måste sammanfalla för att ge en studie giltighet, dessa två 

aspekter är validitet och reliabilitet. Validitet innebär att man mäter det som är relevant i 

sammanhanget medan reliabilitet innebär att vi mäter på ett tillförlitligt sätt (Olsson & Sörensen, 

2001).  
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Enligt Stensmo (2002) innebär reliabilitet att om man mäter eller observerar samma aspekt av 

verkligheten vid upprepande tillfällen, bör man få ungefär samma resultat varje gång. Att den 

studie som genomförs i detta arbete enkelt skulle kunna återskapas, antagligen med liknande 

resultat höjer alltså dess giltighet. 

 
Vidare används en frågeguide under intervjuerna och det är samma guide som används i alla 

intervjuer, och all transkribering av intervjuerna har skett på samma sätt. Samtidigt måste 

intervjuerna granskas kritiskt då rollen som intervjuare är ovan för mig, men det faktum att 

frågorna i intervjuerna endast fokuserar på vad som är relevant för studien ökar dess validitet 

och därigenom även dess giltighet (Olsson & Sörensen, 2001). 
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas i form av kvalitativa 

beskrivningskategorier, dessa beskrivningskategorier kommer att underbyggas med citat från 

informanterna, analysen av informanternas svar har resulterat i figuren nedan.  

 

 
 Figur 1. Kategorier för ledarskap och lärande 

 

I denna figur finner vi läraren i centrum, och det är utifrån denna kategori de två 

underkategorierna ledarskap och lärande har utarbetats. Analysen kommer att fokusera på 

lärarnas uppfattning på ledarskapet och lärandet vilket är uppdelat i beskrivningskategorierna 

Utveckling, pedagogiskt ledarskap kunskap och fostran och relationer samt ansvar, stöd och 

motivation. Dessa beskrivningskategorier representerar sedermera det utfallsrum som 

framkommit genom att använda den fenomenografiska ansatsen.      
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5.1. Ledarskap 
Ledarskapet syftar till hur informanterna uppfattar detta begrepp, och vad ledarskapet betyder 

för informanterna som lärare. I detta fall finns en viss fokus på antingen eleven eller läraren 

som kommer att presenteras. 

 

5.1.1. Kunskap och fostran 

Informanternas utsagor visar att det finns en likhet i vad de anser att arbetet som lärare 

handlar om i skolan. En av informanterna säger ”Det är inte bara kunskap vi håller på med 

utan också fostran” (Maria), och en annan av informanterna säger: 

 
Vi har ju flera delar och det har ju varierat över tid, alltså man har en uppfostrande roll, och man 

har en kunskaps roll. (Karina) 

 

Informanterna ser det alltså som en klar del i sitt arbete att de ska fostra barnen, likväl som de 

även ska ansvara för att ge barnen annan kunskap som behövs i samhället. 

 

5.1.2. Relationer 

Det är först när man kommer in på frågan om hur informanterna uppfattar begreppet 

”ledarskap i skolan” som man finner en viss skillnad i informanternas utsagor. En av 

informanterna ser sig själv som en gruppledare i klassrummet, och vidare menar informanten 

också att hon ser klassen som en familj, ”Vi är ju en familj, vi ska få det att funka tillsammans 

vi som är här i klassrummet”(Karina). En annan av informanterna har en liknande syn och 

även här är det relationerna som ligger i fokus. 

 
Mitt jobb som ledare är ju väldigt enkelt egentligen, för att när man börjar med barn, det som är 

viktigast då är att du upprättar en relation till barnet, och på så vis blir man en ledare. (Lisa) 

 

Även informanternas åsikter om vilka egenskaper som de ser som viktiga för att bli en bra 

ledare i klassrummet varierar, men det finns en gemensam variabel hos samtliga informanter 

och det är intresse och engagemang. 

 
Jag tror att man måste veta lite vad man själv vill, och så måste man veta, man måste känna in 

barnen i det här fallet då. Man måste ju lära känna dom som individer för att veta hur man ska ta 

dom, det tror jag är väldigt viktigt, att man har ett intresse, att man har ett engagemang i barnen i 

sig, alltså det är huvudsaken, det tror jag. (Maria) 
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Ett stort intresse för barnen alltså, att vara intresserad av att skapa en relation, så att man kan 

utöva ledarskap. Jag tror att man inte kan utöva det jag sätter i ledarskap om man inte har en 

relation till människor. (Lisa) 

 

Relationerna ses alltså som det fundamentala i ledarskapet och informanterna ser det som en 

självklarhet att man måste ha en bra relation innan man kan börja bygga upp ett bra ledarskap. 
 

5.1.3. Pedagogiskt ledarskap 

När det kommer till ledarskap och pedagogiskt ledarskap ser alla informanterna en viss 

skillnad i begreppen. Informanterna menar även att de är användare av pedagogiskt ledarskap, 

men att detta beror på situationen. De ser alla det pedagogiska ledarskapet som något som är 

typiskt för ledarskapet i skolan, och att man inte alltid måste använda sig av ett pedagogiskt 

ledarskap. 

 
Om jag är pedagogisk ledare handlar det ju mycket om kunskap om mig i lärarrollen, men att 

vara en ledare generellt är ju mer än så. […] Du kan ju avsäga dig från att vara pedagogisk 

ledare, och ändå gå in och ha dina lektioner. (Karina) 

 

En annan av informanterna går närmare in på exakt hur hon ser skillnaden mellan begreppen. 

Här blir det tydligt att det lärarna ser som pedagogiskt ledarskap är det specifika arbete som 

sker med eleverna. 

 
När jag säger bara ledarskap så menar jag mina relationer till barnen, och när jag säger 

pedagogiskt ledarskap, det står ju jag väldigt mycket för i början, när jag lär känna elever, det är 

jag som lägger upp hur vi ska göra, det är jag som tänker, det är jag som har erfarenhet. (Lisa) 

 

Informanterna ser alltså en viss skillnad på begreppen ledarskap och pedagogiskt ledarskap, 

en skillnad som verkar ligga i att det pedagogiska ledarskapet är nått man som lärare använder 

i situationer där man ska lära ut nått till eleverna. 

 

5.1.4. Utveckling 

Det blir dock tydligt att möjligheten att utveckla det egna ledarskapet är starkt beroende av 

vilken skola man jobbar på, och två av informanterna anser att det i regel finns mycket få 
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möjligheter att jobba med det egna ledarskapet, annat än genom att man själv tar ansvaret för 

det.  

 
Man får väl chansen att träna det får man väl […] men inte tycker jag av vi får så mycket 

utbildning det tycker jag inte, men man får ju chansen att prova då, gör jag såhär så får vi se hur 

det går. (Maria) 

 

Jättelite. Asså att utveckla de egenskaperna, det vette kattsingen alltså om man får någon hjälp 

med. Det känns som man har det eller att man inte har det på nått sätt. Om man inte har det så 

vet jag inte vad man får för hjälp faktiskt. (Karina) 

 

En annan av informanterna medger själv att hon har tur som jobbar på en skola där man 

verkligen jobbar med ledarskapet, bland annat genom Lärarlyftet, och så kallade UGL-

utbildningar, och hon säger själv att det har varit ”väldigt nyttigt”. 

 

I övrig medger alla informanter att det finns flertalet hinder för att man som lärare ska kunna 

använda sig av ett effektivt ledarskap, vare sig detta är pedagogiskt ledarskap eller bara 

ledarskap i allmänhet. 

 
Det fattas ju tid, det är det allra mesta, vi har ingen tid till reflektion is stort sätt tycker jag. Den 

tid som är satt till reflektion, när vi ska jobba med det här, går oftast åt till vardagsproblem, […] 

Så jag tycker tiden är det svåra, sen finns det även pedagoger som inte är intresserad av det här, 

utan man vill köra sitt eget race. (Lisa) 

 
En annan av informanterna väljer inte tid som det största problemet utan istället rädsla. 

 
Jag tror att det finns en rädsla att göra fel, och det finns en rädsla för insyn. […] Om jag märker 

att jag har problem med mitt ledarskap, så kan jag ju ta hjälp […], du vet den frågan alltså, det 

finns inte (Karina) 

 
Den tredje informanten poängterar klimatet på skolan, och det är detta hon ser som avgörande 

för att man som lärare ska kunna använda sig av ett effektivt ledarskap. ”Det kan det ju säkert 

finnas, det beror ju på rektorn, och vilket klimat det är på skolan.” (Maria) 

 

Vidare uppfattar informanterna även att det finns olika faktorer som bidrar till att man får ett 

bra ledarskapsklimat över huvudtaget på en skola. En av informanterna menar att det i mångt 
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och mycket är personalen det hänger på. ”Ja personalen beror det på, och rektor, och vad man 

kan, får och vill göra, det måste finnas en vilja hos personalen att göra saker och ting.” 

(Maria) 

 

En annan av informanterna anknyter detta till att elever idag behöver ha stabila vuxna att prata 

med, och då framförallt de som saknar dessa stabila vuxna i sin hemmiljö. 

 
Det bör finnas vuxna som har tid, det bör finnas ställen att vara på i skolan där man kan koppla 

av, där man kan prata, det ska finnas rum där man kan prata med vuxna. (Lisa) 

 

Den tredje informanten återkopplar istället detta till vikten av att som lärare jobba och 

reflektera över vad man har gjort, och även skapa en dialog med kollegorna på arbetsplatsen, 

för att man ska kunna samarbeta mer för att lösa problem som kan finnas på skolan. 

 
Ja vi borde ha möjlighet till reflektioner tillsammans tycker jag, tillsammans som pedagoger, det 

borde vara öppna diskussioner om hur gör vi med det här, hur kan vi hantera det. Den 

diskussionen skulle jag vilja ha här på skolan men den finns inte, och jag tror inte att den finns 

på så många skolor fast det borde. Förstå vad kul det skulle vara om vi vågade prata med 

varandra om våra kortkommanden. (Karina) 

 

I övrigt är även alla informanterna eniga om att ledarskapet kommer att vara viktigt eller ännu 

viktigare i framtiden.  

 
Ja jag tror att det kommer att fortsätta vara viktigt, men på ett eller annat vis. Alltså skolan som 

den ser ut idag, vet jag inte riktigt om den passar samtiden, och den har ju sett ut så här ganska 

länge nu, så det är ganska trögt att ändra på något, det är lite svängningar fram och tillbaka, men 

ledarskapet kommer behövas. Jag tror barn mår bra av att veta vad de ska göra, istället för att 

ständigt söka gränser, för det är det så många som gör i alla fall, att dom får veta att inom dom 

här ramarna då är det okej att göra si eller så, det tror jag är bara för dem att veta. (Maria) 

 
Ja absolut, och det beror på att så många barn idag mår så dåligt, har så dåliga hemförhållanden, 

eller inga hemförhållanden enligt mitt sätt att se det, och då behöver man vuxna som finns och 

står stadigt på jorden, som kan stå för sina åsikter, som kan svara på alla frågor, som har tid att 

prata med dom. För hemmen har ju vare sig tid, ork, lust eller förutsättningarna på väldigt 

många håll idag, och ska vi då få dom här barnen att på nått sätt klara skolan, då måste vi vara 

ledare för dom här barnen, för det är bara vi som på nått sätt kan få in dom på ett bra spår. För 

klarar dom inte skolan, då är dom körda i dagens samhälle, tyvärr. (Lisa) 
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Ledarskapet ses som en av de viktigaste delarna i skolan överlag och att det även kommer 

fortsätta vara viktigt i framtiden anser informanterna är självklart. 

 

5.1.5. Sammanfattning av ledarskap 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att informanterna ser ledarskapet som en blandning av 

relationer och ansvar. Informanterna ser relationerna som grunden i att skapa ett effektivt 

ledarskap i klassrummet, och de menar att utifrån detta bygger man sedan upp allt annat. 

Även det pedagogiska ledarskapet är en viktig del i arbetet för informanterna, och de menar 

även att det pedagogiska ledarskapet används som en del i ledarskapet beroende på situation. 

Vad informanterna sedan även enas om är att det är viktigt att man som lärare är villig att 

utveckla sitt ledarskap. De menar att detta sker bäst genom reflektioner och diskussioner, de 

menar dock även att det är svårt att diskutera ledarskapet med kollegor då det finns en viss 

rädsla att framstå som en dålig lärare om man erkänner att man har det svårt med sitt 

ledarskap.  

 

5.2. Lärande  
Alla informanter är eniga om att ledarskapet och lärandet hör ihop, och att ledarskapet är 

viktigt för att eleverna ska lära sig något i skolan. I detta avsnitt kommer lärarnas uppfattning 

om lärandet presenteras. 

 

5.2.1. Ansvar 

När det gäller frågan om vem eller vilka som har ansvaret för elevernas lärande i skolan är två 

av informanterna tydliga med vem/vilka de anser har det yttersta ansvaret för barnens lärande. 

 
Ja läraren har ju ett stort ansvar i det, sen kanske det beror på om det är några svårigheter för 

eleven då kanske det inte bara är läraren eller så, men sen tycker ju jag att alla barn är allas barn. 

Ser jag nått annat barn i en annan klass som gör nått fel eller gör bra saker, så pratar jag ju med 

dom också naturligtvis, men visst ligger det mycket ansvar på läraren. (Maria) 

 
Det är alla vi som jobbar på skolan tillsammans på nått sätt. För är man sjusköterska så har man 

en del i lärandet eftersom man ska se till att barnen mår bra, för om de inte mår bra, ja då kan de 

ju inte lära sig heller […] så jag tror att alla som är i skolan är jätteviktiga för barnens lärande. 

(Lisa) 
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En tredje informant menar att det inte bara är skolan som påverkar vad eleverna lär sig, vilket 

gör att det inte bara är skolan och lärarna som ansvarar för elevers lärande. 

 
Ja ansvar det har vi ju, men alltså det är ju inte vi som lär ungarna det mesta, det är ju faktiskt 

andra saker som gör det. Allt som dom är med om hemma, allt de ser på TV, allt som upplevs 

med kompisar, alltså världen runt omkring som lär dom minst lika mycket som vi gör i skolan. 

Sen har vi ju kommit överrens om att vi har vissa mål, läroplanen, och jag menar, där har vi ju 

en skyldighet att se till att ungarna når dit. (Karina) 

 

Informanterna ser det som att alla på skolan har ett ansvar i skolan, men att elever även får 

influenser från andra håll är de heller inte blinda för.  

 

5.2.2. Motivation 

Som tidigare presenteras anser alla informanter att ledarskapet är viktigt för elevernas lärande. 

De ser det alla som något viktigt för att eleverna ska kunna lära sig något i skolan 

överhuvudtaget. 

 
Ja absolut, det är ju a och o, alltså om du inte har ett ledarskap så att du får ett samspel med 

eleverna då lär dom sig i stort sätt ingenting. Ja de duktiga gör det, dom lär sig av själv oavsett 

vem som står där framme, för dom har den här drivkraften, dom kan läsa i boken, och dom 

behöver inga genomgångar utan dom kommer att fixa det. Men somliga barn och alla svaga barn 

dom förlorar ju enormt om det inte finns ett ledarskap. (Lisa) 

 
Ja jätteviktigt. Jo men det är det alltså, det är jätteviktigt att du är en bra ledare, för att få det att 

funka med lärandet i klassrummet. Det är ju samma sak, ja menar att få lugn och ro, du måste ju 

har struktur i klassrummet, dum måste kunna säga ifrån, du måste kunna ha status. (Karina) 

 

Trots att alla informanterna anser att ledarskapet är viktigt för lärandet, och de även tycker att 

lärandet är viktigt i skolan, ser de motivationen som än viktigare, och de menar att 

motivationen är en grundsten i lärandet, och att ledarskapet även är viktig för att skapa 

motivation. 

 
Men det är viktigt, för det är ju liksom det som är själva grejen, att man entusiasmerar dom om 

man säger så, för att, förhoppningsvis tycker de själva att det är viktigt naturligtvis. […] För att 

vilja lära sig någonting då ska man ju tycka att det är roligt. (Maria) 
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[…] Jag kan ju få ungar att göra vad som helst om jag är en bra ledare. […] Det handlar ju om 

att jag då som ledare förstår hur det kan bli kul då för barnen, hur jag kan lägga in kunskap när 

de tränar kunskap på ett roligt sätt utan att dom då tycker ”Åh är det matte nu, åh vad tråkigt”. 

(Karina) 

 

Ja ännu viktigare nästan än för kunskaperna, för har inte eleverna en motivation, så att läraren 

inte kan motivera dom, alltså motivera dom, få dom med sig, då är det ju jättesvårt att för många 

att lära sig något överhuvudtaget. (Lisa) 

 

Motivationen ses alltså som en av grundstenarna till lärandet, och det blir tydligt att 

informanterna är medvetna om att någon som saknar motivation kommer de heller inte lära 

sig något. 
 

5.2.3. Stöd  

En viktig del i lärararbetet anser informanterna är arbetet med elever som besitter bristande 

kunskaper i ett eller flera ämnen, vilket i allra högsta grad påverkar elevens lärande i skolan. 

Informanterna är alla eniga om att detta är ett stort problem i skolan idag, samt även en av de 

största utmaningarna man kan möta som lärare idag. 

 
Jättesvårt. Det är det som är utmaningen vet du, att få dom att uppleva sig som att de är lyckade 

utan att jämföra sig med kompisarna, det är jättesvårt. […] Vi säger ju att vi uppmuntrar dom 

hela tiden, och att vi berömmer dom för det dom kan, men inget barn är ju så i sig själv att de 

inte ser vad kompisarna kan och vad kompisarna gör, och de har förmågan att jämföra sig med 

andra, och det slår ju tillbaka på dom va, vad vi än gör, för de är ju självkritiska dom förstår det. 

(Karina) 

 

 En annan av informanterna är inne på samma linje gällande hur elever känner inför att ligga 

efter sina klasskamrater i nått ämne, men informanten diskuterar även viken av att elever 

måste få fortsätta jobba på den nivå de befinner sig på. 

 
Det stora problemet tycker jag är att vi så sällan kan låta barnen fortsätta precis där dom är i 

ämnesutvecklingen. Det är väldigt svårt att som i engelska t.ex. ett barn har så bristande 

kunskaper att de inte är godkände på nationella i femman, och så kommer man till högstadiet 

och kanske ligger på årskurs fem nivå då, och så plötsligt ska man börja jobba med engelskan 

som man gör på högstadiet. Då försöker vi få dom att jobba med årskurs fem material, fast det är 

väldigt svårt, för barn på högstadiet tycker det är jobbigt att dom ska sitta i klassrummet och 

göra samma sak. Får dom gå ifrån, och jobba i lite grupp, då är det helt okej att fortsätta där man 

är för då är det ingen annan som ser vad man håller på med. (Lisa) 
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En tredje informant betonar vikten av att man även hjälper till hemma för att barnen ska 

utvecklas så bra som möjligt, framförallt då det i skolan kan vara svårt att ge eleverna den tid 

och hjälp de behöver. 

 
De behöver mycket tid i liten grupp eller egen tid framförallt att gnugga saker, som att kunna 

alfabetet eller siffror osv. […] det ä ju inte bara vi på skolan utan de måste ju även hjälpa till 

hemma, precis som man ska hjälpa till med läsläxan till exempel, det går inte i så stora grupper i 

alla fall som det är. (Maria) 

 
Även de tysta eleverna menar informanterna är en av de svåraste delarna att tackla i rollen 

som lärare. Den gemensamma nämnaren i denna fråga är att alla informanter är medvetna om 

att det tar tid att utveckla de tystlåtna eleverna, precis som att det tar tid att utveckla de som 

besitter bristande kunskaper i skolan. 

 
Där är relationen ännu viktigare. Jag har en kille nu som går i nian, han sa i stort sett igenting till 

mig i hela årskurs sju på eget bevåg, utan där var det jag som fick prata med honom och han 

svarade mig knappt, men idag, nu är han säker på mig och nu frågar han och nu pratar han med 

mig och det är ett enormt steg med den killen alltså. Men man får liksom vänta ut dom på nått 

vis, träna dom en och en, att våga lita p den här vuxne. (Lisa) 

 
Det är ju samma utmaning det, men dom kan ha en inre styrka tycker jag, för vi har ju flera 

stycken här i klassen. Dels så jobbar vi med dom på så sätt att vi sätter upp mål, att dom ska 

prata en gång i veckan, och då ska mamma och pappa hjälpa till och då har man lappar med sig 

hemifrån där det står vad man ska berätta om på morgonen när vi har samling. (Karina) 

 
Elever som besitter bristande kunskap eller är väldigt tysta behöver enligt informanterna 

mycket stöd i sin vardag, och detta stöd kan inte bara komma från skolan, utan det måste 

också komma från hemmet. 

 
5.2.4. Sammanfattning av lärande  

För att sammanfatta kan vi konstatera att informanterna ser ansvaret för elevernas lärande som 

en angelägenhet för hela skolan tillsammans, även de som inte jobbar som lärare. Samtidigt 

finns det en uppfattning om att det inte nödvändigtvis är skolan och lärarna som influerar 

elevers lärande allra mest, utan eleverna influeras även mycket av samhället. Informanterna 
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anser även att motivationen är bland det viktigaste man måste jobba med i skolan för att få 

eleverna intresserad av att lära sig saker. De anser även att det bästa sättet att nå de elever som 

besitter bristande kunskap är att motivera dem genom att uppmärksamma vad de faktiskt gör, 

det samma gäller de elever som är tysta, informanterna anser att man även här ska motivera 

eleverna med att prata i klassen. Informanterna ser ledarskapet som nyckeln till att nå de tysta 

eleverna samt även de som har problem, och de ser ledarskapet som ett viktigt verktyg för att 

även motivera eleverna till att lära sig nya saker.  
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6. Diskussion 
Förhoppningarna med studien var att ge en inblick i hur praktiserande lärare ser på 

ledarskap och lärandet, i denna diskussionsdel kommer informanternas svar diskuteras 

utifrån annan litteratur och forskning i ämnet ledarskap, även en kort metoddiskussion 

kommer presenteras. 

 

6.1. Metoddiskussion 
Då denna studie endast är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen har inga 

beskrivningskategotier utformats, men det visade sig ändå vara svårt att utforma kategorierna 

som visade på vad som framkommit under intervjuerna. Det krävdes flera omläsningar av 

intervjuerna, och kategorierna ändrades och omformades flera gånger innan de kategorier som 

används i resultatet framkom.   

 

Att använda sig av intervjuer som varit rätt strukturerade har fungerat bra, mycket för att det 

hjälpt till att få med relativa faktorer som skulle passa in på vad denna studie hade för syfte, 

samtidigt som det även var effektivt att låta informanterna själva berätta mer fritt kring ämnet. 

Detta har gett både varierande svar, vilket gett bredd till studien, samt även liknade svar vilket 

hjälpt till att utröna viktiga gemensamma åsikter som funnits hos informanterna samt även 

åsikter som skiljt dem åt. 

 

6.2. Resultatdiskussion 
Här följer en diskussion kring det som kunnat utläsas i resultaten, detta med hjälp av 

litteratur och forskning kring ämnena ledarskap och lärande. Denna diskussion är uppdelad 

efter vilken del av resultatet som kommer diskuteras. 

 

6.2.1. Ledarskap 

Bolkan och Goodboy (2009) poängterar vikten av det sociala samspelat i skolan. De menar att 

ett effektivt ledarskap kräver både kunskap och tålamod än mer än en förmåga att sprida 

information. De anser vidare att lärare måste vara experter i inte bara sitt ämne utan även 

experter i den sociala dynamik som finns i klassrummen. Att lärare anser att relationerna till 

barnen är viktiga framgår tydligt utifrån informanternas utsagor. Vissa ser relationerna som 

det allra viktigaste som finns för att få till ett ledarskap, informanterna menar att relationerna 

gör att eleverna börjar lite på läraren, och även lär sig att läsa av dennes personlighet. 
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Relationer till eleverna gör att man som lärare lär känna eleverna, vilket i sin tur hjälper lärare 

att lära sig vad en elev har för behov. Har man inte elever som litar på sin lärare kan problem 

hållas gömda då eleverna inte vågar diskutera med sina lärare. 

 

Även Howard (2005) anser som tidigare diskuterats att de allra viktigaste för att få ett 

fungerande ledarskap är; uppförande, personlighet och ledarskapssituationer. Ledarskap 

menar han är kommunikativ process (verbal & icke-verbal), som involverar coachning, 

motivation, inspiration, direktion och stöd till andra. Han är alltså också inriktad på 

relationerna som en viktig del i ledarskapet. Precis som det diskuterats ovan talar 

informanterna mycket om just personlighet, men de gör detta genom att använda ordet 

relationer, att man måste ha en god relation till eleverna för att kunna bygga upp ett gott 

ledarskap, men det blir även tydligt att man är medveten om vikten av att variera sitt 

ledarskap i förhållande till ledarskapssituationen. Det står dock klart att det inte räcker med att 

ha en bra personlighet eller ett korrekt uppförande för att lyckas som ledare och därigenom 

lyckas som lärare.  

 

Efter vad som kunnat utläsas i resultatet blir det tydligt att det finns en rädsla hos många 

lärare att våga be om hjälp med sitt ledarskap, och att påpeka något om någon annans 

ledarskap är heller inte accepterat på många håll. Ändå är alla informanter eniga om att 

reflektioner och diskussioner kring det egna ledarskapet är nödvändiga för att man ska 

utvecklas som ledare och därmed även som lärare. Informanterna uppfattar det som att många 

ser det som ett misslyckande som lärare om man inte har ett bra ledarskap i klassrummet, eller 

så har man inget intresse för att ha ett bra ledarskap. Samtidigt har det inom skolan funnits en 

idé om att man som lärare och ledare ska klara sig själv (Landin & Hellström 2001). Frågan är 

om det är denna idé som lever kvar hos många lärare, och att det är en bidragande orsak till att 

många lärare väljer att inte diskutera sitt ledarskap. Detta kan kopplas till Hargreaves (2000) 

diskussion om lärarens professionalism och det faktum att lärare vill ses som professionella i 

andras ögon   

 

6.2.2. Lärande  

I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) står det läraren skall planera och genomföra sin 

undervisning så att den är anpassad utefter varje elevs enskilda behov, och att man även ska 

arbeta för att alla elever ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar. 
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Trots detta är det inte alltid det blir så i skolan. Av informanternas utsagor att döma har de 

själva varit med om detta. Som en av informanterna säger så önskar hon att eleverna kunde få 

fortsätta på den nivå de befinner sig på när de börjar på högstadiet om det står klart att 

högstadienivån är alldeles för svår. Det står ändå klart att det är svårt att motivera eleverna till 

detta, förklaringen kan ligga i vad en av de andra informanterna berättar, att barnen ser att 

deras kompisar kommit mycket längre i exempelvis matteboken än vad de själva har och 

oavsett hur mycket beröm och uppmuntran de får av lärare försvinner inte det faktumet. 

Stensmo (1997) anser att grunden för individualisering är variation. Med detta menar han att 

det behövs variation av den tid en elev får på sig att lösa en uppgift, och även variation av 

uppgifternas innehåll, detta gäller även arbetsätt och lärstil.  

 

Skolan är dock idag inte längre den självklara platsen för inlärning, skolans monopol på 

kunskap finns inte längre. Det går att hämta kunskap och information på fler platser idag än 

någonsin förut, internet, kompisar, föräldrar, uppslagsverk, TV och video (Steinberg 2004), 

trots detta läggs ett stort ansvar på lärarna och skolan. Även informanterna själva ser det som 

att skolan har det övergripande ansvaret för elevernas lärande, men de menar även att alla på 

skolan har en del i ansvaret för eleverna, och deras lärande.  

 

Informanterna anser att bland det viktigaste för elevernas lärande är motivationen, och viktigt 

för motivationen är ledarskapet. Stensmo (1997 s.103) skriver: ”I klassrummet är läraren 

motivatör för sina elever, vilket innebär att läraren skall optimera elevernas möjlighet till 

lärande. Motivationen kan enkelt återknytas till den del som tidigare presenterats angående 

Lpo 94 och hur man ser på vikten av individualisering. Motivationen handlar mycket om att 

kunna variera sitt sätt att anordna lektioner, för att göra lärandet så intressant som möjligt för 

eleverna. Motivationen har alltså en anknytning till både ledarskapet och lärandet.  

 

6.3.  Resultatsammanfattning 
Här redogörs en kort sammanfattning av studiens resultat. 

 
Ledarskap 

Ledarskapet syftar till hur informanterna uppfattar detta begrepp, och vad ledarskapet betyder 

för informanterna som lärare. I detta fall finns en viss fokus på antingen eleven eller läraren 

som kommer presenteras. 
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Informanternas utsagor visar att det finns en likhet i vad de anser att arbetet som lärare 

handlar om i skolan. De anser alla att de har en viss uppfostrande roll i skolan samtidigt som 

de även har en kunskapsroll i skolan. I frågan om hur informanterna uppfattar begreppet 

ledarskap i skolan finner man en skillnad. En informant uppfattar sig själv som en gruppledare 

i skolan, och tillsammans med barnen i klassen utgör hon en slags familj. En annan av 

informanterna har en liknande syn och även här är det relationerna som ligger i fokus, och hin 

uppfattar ledarskapet i skolan att vara i grunden en relation mellan lärare och elever. De 

menar även att grunden för att få ett denna bra relation till barnen krävs ett stort intresse och 

engagemang i eleverna. 
 

När det kommer till ledarskap och pedagogiskt ledarskap ser alla informanterna en viss 

skillnad i begreppen. Informanterna menar även att de är användare av pedagogiskt ledarskap, 

men att detta beror på situationen. De ser alla det pedagogiska ledarskapet som något som är 

typiskt för ledarskapet i skolan, och att man inte alltid måste använda sig av ett pedagogiskt 

ledarskap. 

 

Det blir dock tydligt att möjligheten att utveckla det egna ledarskapet är starkt beroende av 

vilken skola man jobbar på, och informanterna anser att det i regel finns mycket få 

möjligheter att jobba med det egna ledarskapet, annat än genom att man själv tar ansvaret för 

det. I övrig medger alla informanter att det finns flertalet hinder för att man som lärare ska 

kunna använda sig av ett effektivt ledarskap. De menar att det fattas tid till reflektioner i 

arbetet, och att det finns en rädsla för att just reflektera över sitt eget ledarskap. 

 

Vidare uppfattar informanterna även att det finns olika faktorer som bidrar till att man får ett 

bra ledarskapsklimat över huvudtaget på en skola. En av informanterna menar att det i mångt 

och mycket är personalen det hänger på. En annan av informanterna anknyter detta till att 

elever idag behöver ha stabila vuxna att prata med, och då framförallt de som saknar dessa 

stabila vuxna i sin hemmiljö. 

 

I övrigt är även alla informanterna eniga om att ledarskapet kommer att vara viktigt eller ännu 

viktigare i framtiden.  

 

 



29 
 

Lärande 

Alla informanter är eniga om att ledarskapet och lärandet hör ihop, och att ledarskapet är 

viktigt för att eleverna ska lära sig något i skolan. När det gäller frågan om vem eller vilka 

som har ansvaret för elevernas lärande i skolan anser informanterna att skolan har det 

övergripande ansvaret, och att alla som jobbar på skolan måste hjälpas åt. 
 

Trots att alla informanterna anser att ledarskapet är viktigt för lärandet, och de även tycker att 

lärandet är viktigt i skolan, ser de motivationen som än viktigare, och de menar att 

motivationen är en grundsten i lärandet, och att ledarskapet även är viktig för att skapa 

motivation. 
 

En viktig del i lärararbetet anser informanterna är arbetet med elever som besitter bristande 

kunskaper i ett eller flera ämnen, vilket i allra högsta grad påverkar elevens lärande i skolan. 

Informanterna är alla eniga om att detta är ett stort problem i skolan idag, samt även en av de 

största utmaningarna man kan möta som lärare idag. 

 
Även de tysta eleverna menar informanterna är en av de svåraste delarna att tackla i rollen 

som lärare. Den gemensamma nämnaren i denna fråga är att alla informanter är medvetna om 

att det tar tid att utveckla de tystlåtna eleverna, precis som att det tar tid att utveckla de som 

besitter bristande kunskaper i skolan. 

 

6.4. Fortsatta studier 
Fortsatta studier som har sin grund i denna genomförda studie kan bland annat vara en 

undersökning gällande lärares syn på professionalism. I den studie som genomförts har det 

framkommit att lärare verkar besitta en viss rädsla inför diskussioner gällande det egna 

ledarskapet och att göra en närmare undersökning av detta skulle vara mycket intressant. Är 

det så att man är rädd att verka oprofessionell om man som lärare erkänner att man har 

problem med sitt ledarskap i klassrummet, eller finns det en annan bakomliggande orsak till 

att detta är ett så känsligt ämne för många?  

 

Vidare skulle studie även fokusera på vikten av att man som lärare får hjälp med att utveckla 

sitt eget ledarskap, och att förutsättningarna för att göra detta inte ska ligga i huruvida man 

hamnar på rätt skola eller inte. Studien skulle därför även fokusera på hur lärare ser på att man 

får gå utbildningar i ledarskap, ser de detta som något positivt, även om man kanske redan 
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besitter ett bra och fungerande ledarskap, eller ser de detta som ett slöseri med tid, vare sig 

man kan erkänna att man besitter brister i sitt ledarskap eller inte.    
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Bilaga.1 Missiv 
 
Gävle 2010-XX-XX 
 
Till Dig som valt att delta i denna undersökning om ledarskap i skolan. 
 
Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera hur praktiserande lärare uppfattar 
ämnet ledarskap i skolan. Syftet är även att se hur lärare uppfattar termen pedagogiskt 
ledarskap och hur de själva använder sig av detta i sin egen undervisning. Detta kommer att 
undersökas genom intervjuer med praktiserande lärare inom olika nivåer av skolan. Din roll 
blir att svara på frågor kring din egen uppfattning om ledarskap i skolan. 
 
Intervjun kommer att genomföras på en av Dig vald plats och kommer ta cirka 45-60 minuter. 
Samtalet kommer att spelas in för att materialet i efterhand ska kunna bearbetas på bästa sätt. 
Detta material kommer att behandlas konfidentiellt, såväl som Dina samt skolans 
kontaktuppgifter. Detta innebär att kontaktuppgifter, och annat material endast kommer att 
användas till detta undersökningsändamål och att Ditt namn representeras fiktivt. Resultatet 
kommer att presenteras i ett Examensarbete i Pedagogik. 
 
Medverkan i studien är frivillig och Du har rätt att när som helst dra Dig ur undersökningen. 
 
Jag som utför studien heter Emma Broberg och studerar på Lärarprogrammet på Högskolan i 
Gävle. Vid frågor och funderingar är Du välkommen att kontakta mig. 
 
Uppsatsen kommer att publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via Högskolan i 
Gävles bibliotek år 2010, där Du vid intresse kan ta del av den. 
 
Jag ser fram emot ett givande samtal med Dig! 
 
Med vänliga hälsningar 
Emma Broberg 
 
Kontaktuppgifter 
Emma Broberg 
070-XXXXX 
 
Handledare 
XXXXXX 
XXXXXX 
 

 
 
 



 
 

Bilaga.2 Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

• Kan du berätta lite kort om din yrkesbakgrund som lärare inom skolan? 
• Kan du berätta lite om dina uppfattningar kring vad ditt arbete som lärare handlar om? 

Lärarnas uppfattning om begreppet ledarskap och pedagogiskt ledarskap 

• Kan du beskriva dina uppfattningar kring begreppet ledarskap i skolan? 
• Uppfattar du det som att det är en skillnad på ledarskap och pedagogiskt ledarskap? 

Om ja vilka? Om nej varför inte? 
• Vilka möjligheter uppfattar du att det finns inom skolan för att utveckla sitt eget 

ledarskap? 
• Vilka hinder uppfattar du att det kan finnas i skolan för att man som lärare ska kunna 

använda sig av ett effektivt pedagogiskt ledarskap? 
• Vilken/vilka egenskaper uppfattar du är viktigast för att man som lärare ska bil en bra 

ledare? 
• Uppfattar du det som om man kan lära sig att bli en ledare? Eller kan man bara lära sig 

bli en bättre ledare? 
• Uppfattar du det som att ledarskapet är viktigt för elevernas lärande? 
• Enligt din uppfattning hur viktigt är ledarskapet för elevernas motivation i skolan? 
• Vem enligt din uppfattning är det som har ansvaret för elevernas lärande? Läraren, 

skolan som helhet, ge exempel.  
 

Lärarnas uppfattning om sitt eget ledarskap 

• Uppfattar du att du använder en viss typ av ledarskap i din egen undervisning? 
• Enligt din uppfattning ser du dig själv som en användare av pedagogiskt ledarskap? 

Hur? 
• Hur gör du för att utveckla ditt eget ledarskap? 
• Uppfattar du det som om du kan påverka dina egna medarbetares ledarskap i skolan? 

Hur? 
• Uppfattar du det som att det är skillnad att vara lärare för yngre elever än att vara 

lärare för äldre elever? 
• Vem enligt din uppfattning är det som styr samt tar initiativ till dialog i klassrummet? 

Du, eleverna? 
• Hur uppfattar du det tacklar man bäst elever som besitter bristande kunskap? 
• Hur enligt din uppfattning tacklar man bäst den tystlåtna eleven i klassrummet?  
• Hur bör man enligt din uppfattning uppmana elever till självständigt tänkande? 

 



 
 

Avslutande frågor 

• Enligt din uppfattning tror du det kommer bli viktigare med ledarskap i skolan i 
framtiden? På vilket sätt? Varför inte? 

• Vilka faktorer uppfattar du borde finnas i en skola för att ett bra ledarskapsklimat ska 
uppstå? 

• Har du något med du vill tillägga/berätta mer kring? 
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