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Abstrakt 

Örnehag, A. (2012) Hur pedagogerna använder ledarskapet för att skapa motivation i 

klassrummet. C-uppsats i Pedagogik, Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och 

ekonomi 

 

Syftet med denna undersökning är att utifrån några grundskollärare och gymnasielärares 

perspektiv skapa kunskap hur de anser sig skapa motivation i klassrummet bland elever. Detta 

undersöks både i grupp och på individnivå. Likaså avser uppsatsen att problematisera vilken 

form av ledarskap/ledarstil som anses skapa goda förutsättningar för att eleverna skall känna 

motivation i skolarbetet. För att uppfylla syftet med undersökningen har både män och 

kvinnor som arbetar som lärare i någon form inom både grundskolan och gymnasieskolan, 

undersökts kring hur de ser på sitt ledarskap/ledarstil. Även hur respondenterna genom sitt 

ledarskap anser sig kunna skapa motivation hos sina elever. Undersökningen baseras på 

halvstrukturerade intervjuer med fem pedagoger två kvinnor och tre män som alla är 

verksamma inom grundskolan och gymnasieskolan. Undersökningens resultat visar att 

samtliga respondenter använder sig av det situationsanpassade ledarstilen i arbetet med 

eleverna. Det framkommer vidare att respondenterna använder sig av ett demokratiskt 

ledarskap i klassrumsarbetet. Respondenterna uttrycker att de använder sig av olika former av 

strategier för att eleverna ska känna sig delaktiga i sin lärandeprocess. Vidare framkommer 

det att de tre manliga respondenterna använder sig av en vad som skull kunna kallas 

skendemokrati. De skapar ett medbestämmande där eleverna ”tror” att det är med och 

påverkar utformningen av undervisningen och de regler som gäller i klassrummet. De manliga 

grundskollärarna och gymnasielärarna ger eleven svarsalternativ där eleven får möjlighet att 

påverka, men att detta inte har någon reell betydelse i relation till respondenternas redan 

förutbestämda planering.  Utifrån detta har de tre manliga respondenterna en blandning av en 

demokratisk ledarstil i kombination med en autokratisk ledarstil. En annan faktor som 

framkommer är att samtliga respondenter använder feedback som det primära 

ledarskapsverktyget för att skapa motivation bland eleverna.  

 

Nyckelord: Motivation, ledarskap och ledarskapsverktyg  
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Förord  
Nu när arbetet efter många timmars arbete och långa arbetsdagar begravda i litteratur och 

timmar framför datorn.  Nu vill jag framförallt tacka alla som har ställt upp och hjälpt mig 

under resans gång för att färdigställa denna uppsats. 

  

Ett stort tack till samtliga respondenter som deltog i undersökningen, utan er hade jag aldrig 

kunnat genomföra min undersökning och fått utvecklas som forskare. Ett extra tack till 

respondenten som bidrog till att flera ville delta i min undersökning. Vill framförallt framhålla 

min handledare Daniel Pettersson som på bästa sätt inspirerade och stöttade mig. Han har 

varit snabb att replikera och ge infallsvinklar via e-post då det varit svårigheter inom arbetet. 

Likaså att han stöttat mig för att hinna färdigställa denna uppsats till opponeringen.  

.  

Sist men inte minst – min familj som har stöttat och hjälpt mig under arbetets gång, TACK! 

för att ni finns och att ni har stått ut med alla min tid framför datorn!! 

 

Vill avslutningsvis tillägna denna undersökning till min mor Ewa Örnehag som lämnade mig 

under arbetets gång. Hon fick efter cirka 1 år med en cancerdiagnos somna in fridfullt den 4 

maj 2012 enbart 64 år gammal. Jag vill därför tillägna denna uppsats till dig min mor. Jag 

kommer alltid att minnas dig precis som den du var och jag kommer att leva och ha livslusten. 

Likaså att jag lever de dagar och den tid jag har kvar och att du alltid kommer att finnas i 

mina tankar. Älskar dig mor!  
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Inledning 
Oavsett om det är grundskollärare eller gymnasielärare eller någon annan form av lärare är 

denne inte den självklara ledaren i skolan. Konkret innebär det att ledarskapet inte kan tas för 

givet i skolan utan läraren måste göra sig förtjänt av den. Därför måste ledarskapet utvecklas i 

samverkan med andra. Läraren måste träna upp sin lyhördhet och förstå sin egen påverkan på 

eleverna de möter i klassrummet. Exempelvis kan grundskollärare och gymnasielärare som 

har en alltför stark utstrålning i vissa sammanhang verka dämpande på andra individer. 

Ledarskap är inte något som individen föds med utan är något som denne måste utveckla.
1
 

 

Bland annat innebär ledarskap i klassrummet att arbeta för att leda och organisera den aktuella 

klassen som ett arbetande kollektiv. Det vill säga att läraren hanterar frågor om disciplin, 

ordning och elevomsorg. Även att gruppera eleverna för olika arbetsuppgifter samt även 

individualisera elevernas arbete och lärande. Ledarskap i klassrummet kräver att denne 

beaktar minst fem olika arbetsuppgifter såsom planering, kontroll, motivation, gruppering och 

individualisering.
2
  

 

Lärare i skolan är olika, de har olika livserfarenheter, mål, personlighet, temperament, 

inställning till arbetet och vidare. En av konsekvenserna av dessa olikheter innebär att 

grundskollärare och gymnasielärare måste söka efter sin egen ledarstil. Det innebär att lärare 

måste använda den ledarstil som denne anser vara bäst lämpad för att leda och organisera 

arbetet med eleverna.
3
  

 

Kontroll är en process där läraren försäkrar sig om att elevernas klassrumsbeteende. Det vill 

säga att det överensstämmer med de förväntningar som finns både inom skolan samt det som 

framkommer från föräldrarna. Men även att beteendet stämmer med de mål som finns 

uppsatta för eleverna i gällande styrdokument. Avseende motivation måste man identifiera 

mål för elevens ansträngning och lärande. Även se till att eleverna ser dessa mål som sina 

egna. Det vill säga att eleverna själva måste äga målen för att eleverna överhuvudtaget skall 

se målen som angelägna.
4
  

 

Under mina pedagogiska studier vid Högskolan i Gävle har jag fått möjlighet att göra en 

empirisk undersökning inom ett av mina egna intresseområden. Jag valde att studera hur 

grundskollärare och gymnasielärare i skolan använder sitt ledarskap och vilken ledarstil de 

använder för att skapa motiverade elever i skolan. Även vilka olika ledarskapsverktyg som 

dessa använder i det dagliga arbetet för att skapa motivation. Detta för att skapa mig en 

uppfattning om hur grundskollärare och gymnasielärare upplever att denne skapar motiverade 

elever. Ett praktiskt användningsområde med min undersökning torde vara för samtliga som 

arbetar inom skolväsendet och som kommer i kontakt med elever på något sätt.  

 

  

                                                             
1
 Landin, M. & Hellström, C. (2001)  

2
 Stensmo, C (2000)  

3
 Ibid  

4
 Ibid  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syfte är att utifrån ett antal grundskollärare och gymnasielärare perspektiv få 

kunskap om hur lärare anser sig skapa motiverade elever i klassrummet. Även vilken form av 

ledarskap som kan anses skapa goda förutsättningar för motivation.  

 

Frågeställningen är: 

 Vilken form av ledarskap lämpar sig bäst för att skapa motivation bland eleverna 

enligt de intervjuade grundskollärare och gymnasielärare? 

 Hur kan man som pedagog skapa motivation bland eleverna enligt de intervjuade 

grundskollärare och gymnasielärare? 

 

Uppsatsen disposition 

Efter denna inledning samt syfte och frågeställningar, följer ett kapitel där jag redovisar vad 

som framkommer i tidigare forskning. Där tar jag upp vad som framkommer i studier vad 

som gäller begreppet ledarskap och hur detta gestaltar sig i klassrummet yttrar sig. Även vad 

som kommer fram i litteraturen avseende olika former av ledarskap. Dessa har jag tagit med 

då jag anser att dessa är betydande för det undersökta ämnesområdet. Likaså anser jag att 

detta hjälpt mig att problematisera det jag vill undersöka. Därefter kommer ett kapitel där det 

teoretiska perspektivet där jag kommer att presentera teorier inom det aktuella området. Vilka 

jag använt för att analysera det empiriska materialet i undersökningen. I det kapitlet kommer 

teorier om ledarskap, motivation och Maslows behovshierarki att redovisas och presenteras. I 

nästkommande kapitel kommer undersökningens metodbeskrivning att presenteras. Likaså 

kommer en kortare bakgrundsfakta om respondenterna som deltagit i den aktuella 

undersökningen. Därefter har jag valt att redovisa resultat och analys i ett och samma kapitel 

samt en sammanfattande slutsats av vad som framkommit i studien. Avslutningsvis kommer 

uppsatsen att avslutas med ett diskussionskapitel där undersökningen sammanfattas samt att 

olika tankar som dykt upp under arbetet gång presenteras.  
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Tidigare forskning 
Initialt är det av vikt att framhålla att i litteraturen inom det studerade området, används 

begreppet pedagoger för att benämna yrkesrollen lärare inom skolan. Utifrån detta kommer 

begreppet pedagoger användas för att beskriva grundskollärarna och gymnasielärarna i denna 

undersökning.  Kontentan av detta är att begreppet pedagoger är synonymt med 

grundskollärare och gymnasielärare i denna studie. I kapitel redovisas först och främst vad 

som framkommer i tidigare forskning avseende ledarskap då detta har relevans för syfte i 

denna undersökning. Därefter ges en presentation om vad som framkommer i litteraturen om 

hur ledarskapet i klassrummet gestaltar sig. Vidare presenteras vilka arbetsuppgifter som är 

viktiga att beakta för pedagogen i sitt ledarskap då de vistas klassrummet med eleverna. 

Slutligen presenteras några olika former av ledarskap.  

 

Ledarskap 

Det är inte helt enkelt att definiera begreppet ledarskap och vad som kännetecknar ett gott 

ledarskap. Anledningen till detta är att begreppet representerar ett komplext och 

mångfasetterat fenomen. I Malténs
5
 bok om det pedagogiska ledarskapet citeras Stodgills 

definition av begreppet enligt följande: 

 

There are almost as many definitions of leadership as there are persons who have 

attemted to define the concept.
6
 

  

Det är värt att notera att det engelska ordet för ledare, leader, är mer än tusen år gammalt och 

betyder att leda människor på en resa och denna betydelse ligger nära en del av 

ledarskapsbegreppet. För att försöka inrama begreppet ledarskap kan detta ses som att ledaren 

ska försöka skapa trygghet, struktur och kontinuitet bland eleverna. Likaså ska ledaren bereda 

nya vägar för utveckling samt minska elevens osäkerhetskänsla. Vidare återkommer även två 

nyckelord i försöken att definiera begreppet ledarskap. Dessa är påverkan och mål, kontentan 

av detta är att eleven ska förverkliga målen. Ledarskap kan därför ses som att dess syfte är att 

få eleven till att agera i riktning mot uppställda mål. Den centrala uppgiften i ledarskapet blir 

därför att motivera eleven till insats samt att organisera arbetet så att eleven uppnår de 

uppsatta målen.
7
 

 

Kontentan av detta är att det finns många olika definitioner på begreppet ledarskap. Utifrån 

detta är det svårt att finna någon vedertagen definition av begreppet ledarskap. Därför utgår 

jag från de tre olika definitionerna Wolvén
8
 lyfter fram i sin bok. Definition på ledarskap är 

att ledarskap är en process genom den enskilda individen påverkar en grupp av individer för 

att de skall uppnå ett gemensamt mål. Tonvikten på definitionen är att ledarskap inte betraktas 

som personlighetsegenskaper utan som en transaktionsprocess mellan ledaren och övriga 

deltagare i sammansättningen. I denna uppsats avser detta pedagogen och eleverna. Kontentan 

av detta är att ledaren och övriga deltagare är ömsesidigt och interaktivt beroende av varandra. 

Vidare framkommer det av Wolvéns
9
 bok att det finns andra definitioner av ledarskap. 

Ledarskap kan ses som att eleven och pedagogen ska uppnå resultat tillsammans.  

 

 

                                                             
5
 Maltén, A. (2000)  

6
 Ibid 

7
 Ibid  

8
 Wolvén, L-E. (2000) 

9
 Ibid 
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Denna definition påvisar svårigheterna med ledarskap då ledaren är ansvarig för att skapa 

goda resultat gentemot exempelvis läroplanens mål. Dock är det ytterst elevernas arbetsinsats 

och målgruppens handlingar som kan ge dessa resultat. Det innebär att ledaren inte själv och 

genom den egna arbetsinsatsen kan uppnå effektivitetskriterierna. Den tredje definitionen av 

ledarskap är att det är ett beteende som en eller annan individ i en grupp, organisation och 

liknande uppvisar. Vilket gäller systematisk påverkan på de andra med avsikt att gruppen 

skall lösa bestämda uppgifter och nå förutbestämda mål. Innebörden av definitionen är att alla 

individer som uppvisar ett visst beteende kan sägas utöva ledarskap medan utnämnda ledare 

som saknar detta beteende inte praktiserar ledarskap. Kontentan av detta är att kopplingen 

mellan formellt utsedda ledare och ledarskap upphävs.
10

     

 

Likheterna i dessa definitioner är att det tydligt framkommer att fokus ligger på samtliga 

individer för att det skall bli ett lyckat ledarskap. Det innebär att alla har en viktig funktion att 

fylla för att ledarskapet ska bli gott. Det finns en tydlig beroendeställning mellan samtliga 

parter i den aktuella gruppen, ledaren är beroende av gruppen och tvärtom. Vidare 

framkommer att ledarskap är en viktig faktor i samtliga definitionerna för att gruppen skall nå 

sin måluppfyllelse och ett fullgott resultat. Det finns klart och tydligt en relativt god 

överrensstämmelse mellan det centrala innehållet i dessa definitioner.
11

 Konkret innebär detta 

att måluppfyllelse, enighet i gruppen, där ledaren styr samtliga elever åt samma håll och att 

skapa en ”vi-känsla”. De tydliga nyansskillnader som går att utläsa är Wolvéns
12

 tolkning av 

Northouse/Blake/Maoutons definition på ledarskap indikerar på att ledarskap inte handlar om 

personlighetsegenskaper. Medan Wolvéns
13

 tolkning av Abrahamsson och Andersén snarare 

påvisar att ledarskap handlar om ledarens personlighetsegenskaper.
14

 

 

Det är viktigt att pedagogen skapar en kontext där eleverna får vara aktiva i planeringen och 

genomförandet av de olika momenten i den aktuella klassen. Det som karaktäriserar 

ledarskapet är att pedagogen fungerar som handledare där denne finns med i arbetet. Detta för 

att hjälpa till och finnas till hands för eleverna då någon behöver råd och hjälp. Likaså är 

pedagogen aktiv och samarbetar med eleverna och att vara mån om att stödja och stimulera 

kommunikationen i den aktuella klassen.
15

  

 

Vidare är det viktigt att pedagogen har förmågan att upprätthålla normer och föreskrifter som 

är vedertagna lokalt i skolan och i läroplanen. Även att pedagogen kontinuerligt ger feedback 

på elevernas prestationer så att de har en förmåga att utvecklas i sitt arbete och att även få 

bekräftelse. Likaså är det viktigt att pedagogen framhäver målsättningen med arbetet. Men 

också att pedagogen uppmuntrar till att eleven ska öka sin insats. Dock utan att eleverna skall 

känna sig ”jagad”. Dessutom ska pedagogen även tillvarata elevernas intressen. Trotts att 

mycket handlar om att skapa en god atmosfär i gruppen är det lika viktigt att pedagogen inte 

förnekar sin auktoritet och makt. Eleven måste veta att denne har dessa möjligheter (det vill 

säga om det är ett formellt ledarskap). Det ska även klargöras vad eleven har för möjligheter 

till självständigt agerande och beslutsfattande. Likaså att eleven får ta konsekvenserna av sina 

beslut. Pedagogen måste även vara öppen för konflikter så att dessa inte hanteras på den enes 

eller andres bekostnad.
16

  

                                                             
10

 Wolvén, L-E. (2000)  
11

 Ibid 
12

 Ibid  
13

 Ibid 
14

 Ibid   
15

 Maltén, A. (1992)   
16

 Maltén, A. (1998) 
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Därför måste pedagogen ha en bra strategi för att hantera dessa konflikter exempelvis att 

använda sig av samverkansstrategier. Att denne exempelvis använder sig av problemlösande 

samtal och liknande strategier.
17

   

 

Ledarskap i klassrummet 

Elevernas motivation är en universell utmaning för pedagoger oavsett åldersgrupp eller 

innehåll och område. Motivation, särskilt inom området klassrummet, är en utmaning för 

pedagoger i dagens skola. Nästan allt pedagoger gör i klassrummet inverkar på elevernas 

motivation och den kan både vara positiv eller negativ. Detta inbegriper hur informationen 

presenteras, hur pedagogen samverkar med eleverna, ansvar som delegeras till eleverna. Även 

elevernas möjligheter att arbeta individuellt eller i grupp. Eleverna reagerar till vem lärarna är, 

vad de göra och hur bekväma dessa känner sig klassrummet.
18

 

 

Konkret handlar ledarskapet i klassrummet om hur pedagogen hanterar sociala situationer i 

klassrummet. Det vill säga pedagogens sociala relation till eleverna i klassrummet samt 

elevernas relation till varandra i undervisnings- och lärandeprocesserna. Ett mått på ett 

framgångsrikt ledarskap är time-on-task Detta innebär hur mycket eleverna lägger ner på det 

som är skolans huvuduppgift att lära enligt den antagna läroplanen.
19

  

 

Vidare framkommer att ledarskap i klassrummet innebär att pedagogen leder och organiserar 

arbetet med eleverna i klassrummet. Det är pedagogen som hanterar frågor om disciplin, 

ordning och elevomsorg. Även att skapa grupper för olika former av arbetsuppgifter och 

interaktionsmönster, individualiserar elevernas arbete och lärande. Konsekvenserna av detta 

ledarskap är att pedagogen har fem olika arbetsuppgifter så som planering, kontroll, 

motivation, gruppering och individualisering.
20

 

 

Kontroll: I denna arbetsuppgift måste pedagogen försäkra sig om att den aktuella elevens 

klassrumsbeteende. Då detta måste överrensstämma med de mål, förväntningar, planer som 

skolan, förmyndarna, pedagogerna samt eleverna själva har för verksamheten i klassrummet. 

Det vill säga hur parterna förhåller sig till den aktuella uppgiften. Även hur parterna förhåller 

sig till varandra alltså relationerna mellan pedagogen, eleven och så vidare. Kontrollen 

kommer till uttryck via de regler och rutiner som finns för verksamheten i klassrummet. Även 

i andra pedagogiska kontexter samt de sanktioner som vidtas om något inte fungerar.
21

   

 

Motivation: Är den process som sätter individerna i rörelse gentemot ett bestämt mål. Målen 

kan vara att den enskilde skall uppnå något eller att undvika något. Det kan både finnas mål 

inom den enskilde individen i form av olika behov som skall tillfredsställas eller resurser som 

skall utvecklas. Likaså kan målen även finnas utanför den enskilda individen i form av vinster 

eller belöningar som kan uppnås eller kostnader eller straff som kan undvikas. 

Motivationsarbetet i klassrummet eller andra pedagogiska miljöer består i hög grad i att vara 

eleverna behjälpliga med att identifiera mål för elevens ansträngningar och lärande. 

Pedagogen ska även hjälpa eleven att forma målen till sina egna. Kontentan av detta är att 

eleven måste vara den som äger målen för att uppfatta dem som angelägna.
22

  

 

                                                             
17

 Maltén, A. (1998)  
18

 Andrews, P. (2011) 
19

 Stensmo, C (2008)  
20

 Stensmo, C (2000)  
21

 Ibid 
22

 Ibid 
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Det är viktigt att eleverna möter positiva förväntningar och att får förutsättningar att känna en 

tilltro till att de kan ta ansvar för sin egen inlärning. Pedagogen kan då använda sig av 

feedback till eleverna. Detta för att förstärka inlärningen och bevara motivationen och 

målorienteringen. Likaså har positiv feedback större effekt än negativ feedback. Därför bör 

pedagogen vid bedömningar och handledning fokusera på de goda resultaten och de starka 

sidorna hos eleven. Genom erkännande och beröm kan pedagogen skapa förutsättningar för en 

aktiv och bra inlärningsprocess hos eleven. Förutsättningen är dock att berömmet är ärligt och 

att pedagogen kan specificera det goda. Det skall inte vara några frågetecken om vad som 

bedöms vara positivt, och ohämmat beröm av allt möjligt. Då detta genomskådas snabbt och 

blir då oanvändbart för att skapa motivation och en bra lärandeprocess hos eleven.
23

  

 

För att pedagogen skall kunna skapa förutsättningar för en bra lärandeprocess är det även av 

vikt att eleverna själva är motiverade och att de aktivt går in för arbetet. Eleverna måste 

uppleva arbetet som spännande, nyttigt och viktigt. Även att eleverna måste få en upplevelse 

av att de klarar av saker och ting och att de utvecklas. Det finns flera aspekter i ledarskapet i 

klassrummet som skapar motivation hos eleverna. Bland annat är det att pedagogen kan sitt 

ämne som den undervisar inom, förmedlar ett engagemang och ett genuint intresse för 

innehållet. Likaså måste pedagogen vara väl förbered både kunskapsmässigt och praktiskt för 

att effektivsera undervisningstiden. Detta för att det inte ska bli onödig osäkerhet och oro i 

klassrummet. Därför måste pedagogen ha en förmåga att anpassa undervisningen gentemot 

den aktuella elevgruppens förutsättningar och intressen.
24

   

 

Gruppering: Inom den pedagogiska verksamheten ingår eleverna i flera olika former av 

grupperingar. Detta kan bland annat vara utifrån könsgrupp, årskurs eller åldersblandad 

grupp, arbetsenhet, skolklass, särskild undervisningsgrupp och så vidare. Hur dessa 

grupperingar sammansätts, integrerar och utvecklas över tid är i hög grad nödvändig för 

verksamheten i klassrummet.
25

  

 

Individualisering: Individualisering kan bland annat innebära variation av den tid eleven 

behöver för att lösa en specifik arbetsuppgift. Eller arbetsuppgiftens innehåll, det kan även 

vara elevens arbetssätt eller den lärstil som eleven använder för att lösa den aktuella 

uppgiften. Individualisering kan även innebära variation av undervisning och lärande med 

avseende på elever med behov av särskilt stöd.
26

 I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011
27

 framgår bland annat att pedagogen ska ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Likaså ska pedagogen organisera 

och genomföra arbetet så att den enskilda eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla sin förmåga. 

 

Planering: Arbetsuppgiften planering är det som måste fungera för att de övriga 

arbetsuppgifterna skall fungera i det pedagogiska ledarskapet. Kontentan av detta är att 

planering är det som håller samman de övriga arbetsuppgifterna. Planering innebär att 

pedagogen utifrån tidigare erfarenheter och att denne i nuet fattar beslut som kommer få 

framtida konsekvenser. Likaså kan det även vara andra tidsperspektiv; planering för handling, 

planering i handling samt planering efter handling.
28

 

                                                             
23
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24
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Planering i handling innebär att pedagogen anpassar verksamheten till händelser som äger 

rum i den omedelbara undervisningssituationen och planering i efterhand. Vilket innebär att 

pedagogen utvärderar av den tidigare planeringen som gjordes i ett tidigare skede. Det är av 

vikt att planeringen inte enbart handlar om undervisningens form och innehåll. Den bör även 

innefatta det sociala livet i klassrummet och de andra pedagogiska arenorna.
29

   

 

Sammanfattningsvis är det av vikt att belysa att det är av yttersta vikt att den pedagogiska 

ledaren arbetar utifrån att upprätthålla ordningen i det pedagogiska rummet. Även att 

pedagogen har en fungerande organisation och produktivitet i vardagens uppgifter. Pedagogen 

måste i sitt ledarskap undvika hafs, ineffektivitet och disorganisation. Likaså är det av vikt att 

pedagogen har tre kompetenser för att få ett fungerande klassrum samt ett fullgott ledarskap. 

Pedagogen måste ha ämneskompetens det vill säga att pedagogen har kunskap om begrepp, 

fakta, teorier i undervisningsämnet och så vidare. Pedagogen måste även ha förmågan att 

kritiskt granska ny kunskap inom undervisningsämnena. Vidare behöver pedagogen även 

didaktisk kompetens, planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Avslutningsvis 

behöver pedagogen självfallet ledarkompetens för att kunna organisera och leda klassen. 

Pedagogen måste få eleverna att fungera som ett arbetande kollektiv. Det innebär att hantera 

frågor om disciplin, ordning och elevomsorg, gruppering för olika arbetsuppgifter och 

interaktionsmönster, individualisering av elevernas arbete och lärande.
30

 

 

Det framkommer även av litteraturen hur ledarskapet i klassrummet kan utvecklas effektivt 

med små konkreta insatser. Detta sker då genom feedback i kombination med coachning 

vilket kan öka ledarskapets effektivitet. Konsekvensen av detta är att en kombination av 

coachning, handledning och feedback är viktigt incitament för att utveckla pedagogens 

ledarskap i klassrummet. Den som är ansvarig för coachningen, handledning blir rektor eller 

kollegor till pedagogen där denne får möjlighet att utveckla sitt ledarskap.
31

 

 

Olika former av ledarskap 

Den autokratiske (auktoritärt ledarskap) pedagogen leder och organiserar verksamheten i 

klassrummet utifrån sina egna villkor. Utifrån den aktuella ledarstilen är det pedagogen som 

bestämmer vad som är ett acceptabelt klassrumsbeteende. Det är även pedagogen som 

fastställer konsekvenser då någon avviker från de regler som pedagogen bestämt ska gälla i 

klassrummet. Utifrån den aktuella ledarstilen ser pedagogen som sin uppgift att fostra 

eleverna till lydnad och gott uppförande. Vidare har pedagogen ett förhållningssätt så som att 

denne är kritisk och felsökande. Kontentan av detta är att pedagogen har kontrollen och 

makten i klassrummet och är den som vet bäst. Utifrån elevernas perspektiv upplevs 

pedagogen som sträng. Det kan även finnas även elever som är rädda för pedagogen samt 

även elever som är upproriska.
32
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30
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32
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Kontentan av detta är att den auktoritära ledaren styr gruppen/klassen med en järnhand, tar 

själv alla initiativ. Vidare fattar pedagogen alla beslut och rådgör väldigt sällan med eleverna 

och har ett distanserat förhållande gentemot eleverna. Det är denne som reglerar 

verksamheten in i minsta detalj och fördelar arbetet, det råder ett ledarorienterat ledarskap och 

ledaren utgår från att eleverna är ansvarslösa.
33

  

 

En annan ledarstil är den tillåtande (Låt gå ledarskap) där pedagogerna skapar ett forum där 

eleverna själva utformar verksamheten i klassrummet. Det signifikanta för den aktuella 

ledarstilen är att det blir oklarheter i förväntningar om ändamålsenligt klassrumsbeteende, 

skiftande regler och diffusa konsekvenser. Vidare medför den aktuella ledarstilen att eleverna 

inte får möjligheter till att skapa sig ett lärande om livets realiteter. Detta som att samhället 

kräver att individerna följer vissa regler och måste även ta konsekvenserna av regelbrott. 

Konsekvenserna av ledarstilen är att eleverna blir förvirrade och en av anledningarna är att 

eleverna tror att de kan ha vilket beteende som de än behagar utan att de får konsekvenser för 

sitt handlande. Förvirringen blir då större för eleverna då de får indikationer från andra 

signifikanta vuxna att så inte är möjligt.
34

  

 

Den tredje ledarstilen i klassrummet är den demokratiska pedagogen och det som är 

signifikant med den aktuella ledarstilen. Är att pedagogen tillsammans med eleverna utformar 

vilka regler, beteende som är accepterat i klassrummet. Även att de tillsammans kommer 

överens om vilka konsekvenserna blir vid regelbrott. Ledarstilen baseras på att eleverna vill 

ha tydliga och klara förväntningar på vilka klassrumsbeteende som är accepterande och vilka 

som inte är det. Likaså att det är tydliga regler och att eleverna är beredda att acceptera samt 

ta ansvar för konsekvenserna för sitt regelbrott.
35

 Det är även av vikt att det i läroplanen
36

 för 

gymnasieskolan framkommer att pedagogen skall visa respekt för den enskilda eleven och ha 

ett demokratiskt förhållningssätt. 

 

Det som den demokratiska pedagogen bidrar med i den aktuella ledarstilen är att eleverna 

utvecklar en inre motivation till att upprätthålla en god ordning i klassrummet. Eleverna lär 

sig självdisciplin och socialt ansvarstagande vilket är färdigheter och förmågor som är viktiga 

i det stundande vuxenlivet.
37

 

 

Kontentan av detta är att det råder ett grupporienterat ledarskap som utgår från antagandet om 

den sociala och den självförverkligande eleven.
38
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Teoretiskt perspektiv 
I teoretiska perspektiv kommer jag att framförallt använda mig av Bolman, G, & Deal, T och 

Maltén, Wolvén, Graner samt andra källor. Detta för att förstärka mitt teoretiska perspektiv 

kring begreppet ledarskap/ledarstilar och motivation. Jag kommer framförallt att använda 

Maltén och Wolvén för att belysa hur teorier om ledarskap och ledarstilar samt 

ledarskapsverktyg.  Avslutningsvis beskrivs begreppet motivation samt hur grundskollärarna 

och gymnasielärarna i sitt arbete skapar motivation för eleverna i klassrummet. 

 

Ledarstil/ledarskapsmönster 

Det är av vikt att initialt belysa att pedagogen gör ett medvetet ställningstagande vid val av 

ledarstil och ledarskapsmönster. Att finna den egna ledarstilen tar tid och den aktuella 

ledarstilen formas med hjälp av kunskaper om ledarskap, i kombination med praktiskt 

erfarenhet. Likaså är kommunikationen mellan pedagogen och eleverna en ömsesidig process 

men det är pedagogen som har nyckelrollen.
39

  

 

Maltén
40

 framhåller kring den situationsanpassade ledarstilen vilken utvecklades av Kenneth 

Blanchard och Paul Hersey att pedagoger måste använda olika former av ledarskapstilar 

beroende på gruppens mognadsnivå. Den aktuella modellen syftar till att analysera 

mognadsnivån i den situation som eleverna befinner sig i. Detta för att pedagogen ska kunna 

använda den mest lämpliga ledarskapstilen. Mognadsnivån baseras på utbildning och 

erfarenhet samt vilja och förmåga att ta ansvar.
41

  

 

Modellen ser ut enligt följande: 

 

 
Figur 1: Figuren är hämtad från Maltén, A. (2000) 

 

Den aktuella modellen kan tolkas som att det finns fyra olika sätt att leda eleverna. Dessa fyra 

olika sätt är styrande, tränande, stödjande samt delegerande. Modellen är konstruerad efter två 

axlar där x-axeln visar hur pass styrande pedagogen bör vara och y-axeln hur stödjande denne 

bör vara. Den pedagog som är flexibel nog att förflytta sig runt om i den aktuella modellen 

beroende på klassens mognadsnivå är den som kan ses som den mest kompletta ledaren. 

Kontentan av detta är att det inte finns någon stil som alltid är rätt. De fördelar som finns 

avseende den situationsanpassade ledarstilen är att det är att den är lätt att tolka och förstå. 

Även att den aktuella ledarstilen är lätt att omsätta i praktiken tillsammans med klassen.
42
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Den situationsanpassade ledarstilen handlar i första hand inte om att fastställa beslut utan mer 

om hur läraren inspirerar gruppen till en förändring. Dock finns risken trots det att modellen 

blir så dominerande att pedagogen använder modellen mer än sin egen personlighet och 

klassens behov för utförande av ledarskapet. Då kan resultatet bli ett ytligt agerande utan 

vidare fäste i den egna personligheten eller i relationerna till klassen/gruppen.
43

 

 

Ledarskapsverktyg för att skapa motivation 

Pedagogen kan använda sig av olika former av ledarskapsverktyg för att skapa motivation 

bland eleverna i klassrummet. Nedan kommer det att presenteras några olika 

ledarskapsverktyg som denne kan använda sig av i det dagliga arbetet med eleverna och på så 

sätt skapa motivation. 

 

För att skapa motivation är det viktigt att pedagogen tillvaratar och utvecklar de mänskliga 

resurserna. Detta kan etableras genom användandet av ”goda” ledarskapsverktyg så som 

fungerande belöningssystem som motiverar eleverna. Det är viktigt att ledarskapet i 

klassrummet karaktäriseras av förmågan att kunna förmedla tydliga mål. Att skapa delaktighet 

bland eleverna genom att delegera ansvaret till dem där de får olika ansvarsområden. Detta 

kan ske exempelvis via skolråd, vara delaktiga vid planering av nya utemiljöer och liknande. 

Nyckelorden blir kommunikation, delaktighet och tydlighet.
44

 

 

För att skapa motivation i klassrummet måste pedagogen kontinuerligt ge eleverna feedback 

på deras åtagande och genomförandet av uppgifterna. Det kan både vara beröm och kritik men 

den springande punkten är att eleverna skall få en personlig utveckling. Detta bidrar till 

eleverna känner sig sedda vilket i sin tur resulterar till att eleverna ser fram emot att gå till 

skolan. Detta innebär att eleverna tydligt ser ett resultat av sitt eget arbete vilket ger 

densamme en hög motivationspotential i det dagliga skolarbetet. Genom att eleven får 

feedback så bygger denne upp trovärdigheten för pedagogen och skolledningen.
45

  

 

Ett annat ledarskapsverktyg är social kompetens. Det innebär att pedagogen kan träna upp och 

även plocka fram och använda sig av i olika situationer som uppstår i kontakten med eleverna. 

Social kompetens innebär att pedagogen oberoende av sin dagsform har förmågan att låta 

vänlig och vara optimistisk. Det är även viktigt att snabbt uppfatta elevernas intentioner, ge ett 

leende samt ett par ord till alla eleverna. Detta skapar välbehag, trygghet och samhörighet 

bland eleverna och klassen. Detta utvecklar kreativiteten, motivationen och 

sammanhållningen.
46

  

 

Målstyrning är ett ledarskapsverktyg där pedagogen styr mot målen med hjälp av delmål, 

målbeslut och uppföljning av dessa mål. Utifrån detta kommer målstyrningen att på alla 

nivåer fungera som en stimulator för självkontroll, starkare motivation och en bättre 

lärandeprocess.
47

 

  

                                                             
43

 Maltén, A. (2000)  
44

 Wolvén, L-E. (2000)  
45

 Ibid 
46

 Ibid  
47

 Ibid  



15 
 

Dock är det av vikt att delmålen bidrar till skolans huvudmål av de olika ämnena. Det vill 

säga att huvudmålet är det som framkommer att eleverna skall kunna i enlighet med 

läroplanen. Detta resulterar till att både eleverna och pedagogen utvecklas för att bli 

effektivare och utvärderingen av målen stärker samtligas kompetens och lärandeprocess. 

Detta ökar i sin tur motivationen och engagemanget bland eleverna.
48

  

 

Ett annat ledarskapsverktyg är att använda sig av olika former av belöningssystem för att 

premiera eleven som genomfört ett bra arbete. Detta kan bland annat vara i form av 

produktivitet, kvalitet, idéer och liknande. Genom att använda sig av fungerande 

belöningssystem motiverar detta eleven till att utvecklas och att de får ett tydligt mål att sträva 

efter.  Detta bidrar till att eleverna blir engagerade, drivande och målfokuserade som även 

stimulerar en öppenhet och dialog mellan eleverna och pedagogen.
49

 

 

Konflikthantering är också ett viktigt ledarskapsverktyg. Anledningen till detta är att vid den 

första uppkomsten av mottsättningar eller konflikter mellan eleverna, eller i klassrummet 

kommer med största sannolikhet bli avgörande för normgivningen i arbetsgruppen. Genom att 

ledaren använder sig av en ”bra” konflikthanteringsstrategi skapas förutsättningar för att 

elevernas normer kommer att medföra ett öppet klimat. Det innebär att eleverna kan uttala och 

ge uttryck för meningsskiljeaktigheter. Där parterna i konfliktsituationen får förutsättningar 

att lösa detta konstruktivt. Detta bidrar då till att eleverna får förutsättningar för ett öppet 

klimat där det är tillåtande att ventilera åsikter och liknande samt att det blir ett 

samarbetsinriktat klimat i gruppen. Det i sin tur bidrar till en ökad kreativitet och 

samarbetsförmåga som ger större förutsättningar att nå målbilder, produktivitet, frånvaro och 

liknande.
50

  

 

Dock är det viktigt att ha i beaktande att lösa konflikter eller mottsättningar inte alltid är 

värdefullt för skolan, klassen eller eleverna. Det finns alltid en risk att ledaren tillfredsställer 

en av grupperingarna eller individen. Att konflikten då löses på kort sikt istället för att se till 

vad som är viktigt för alla intressenter ur ett övergripande och mer långsiktigt perspektiv.
51

  

 

Motivation 

Inledningsvis är det av vikt att framhålla att begreppet motivation tolkas olika av olika 

forskare, detta innebär att forskarna har olika uppfattningar om både hur motivation skapas 

samt även vad motivation är. Det är inte helt enkelt att definiera begreppet motivation. Dock 

går det att konstatera att det finns gott om vetenskapliga teorier om motivation och således 

även definitioner. Det som är tydligt av litteraturen är att forskarna konstaterar att begreppet 

är mångtydligt och har använts på en rad olika sätt, vartefter forskaren presenterar sin egen 

definition på begreppet, det vill säga vad motivation är. Dock finns det en viss enighet om att 

motivation är något som finns inom individen och som är relaterat till handling.
52

  

 

Alltså finns det ingen klar definition på motivationsbegreppet och som sagts tidigare råder en 

oenighet bland forskarna om begreppet motivation. De olika teorierna om begreppet är bland 

annat att det är instinkter och drivkrafter som skapar den enskilda individens motivation att 

göra något. Dock blir det ohanterligt att empiriskt belägga instinkterna och liknande.
53
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Likaså finns förklaringar om att motivation är ett inlärt beteende och detta enligt teorier 

utifrån en behavioristisk syn. Kognitivisterna framhåller att den behavioristiska teorin inte är 

riktig då det är individens tankar som är avgörande för motivation. Gällande den aktuella 

teorin så avfärdades denna av flera forskare då detta inte går att verifieras objektivt. Även 

finns teorier om att motivation är ett resultat av rationellt beslutsfattande, givet mål eller givet 

värden och förväntningar. Även denna teori avfärdades av andra forskare då den ansågs vara 

orealistisk. Vidare finns teorier om att individen är motiverade av att undvika smärta och att 

piskor av olika slag fungerar bäst och liknande. Enligt den humanistiska teorin är det olika 

sorters mänskliga behov som är grunden till motivation, det vill säga att individen har en 

inneboende motivation att växa och utvecklas. Denna teori ansågs vara både dåligt 

underbyggda och omöjliga att mäta. En annan teori avseende motivation är att människan är 

en social varelse som blir motiverad genom en god arbetsgemenskap och liknande. Denna 

teori avfärdades genom att detta var ett sätt att manipulera individerna och liknande.
54

  

 

Dock är det av vikt att framhålla att oavsett vilken teori som presenteras som den sanna teorin 

och den rätta begreppsförklaringen så förkastas denna beskrivning av andra forskare. Det som 

är av vikt att framhålla gällande begreppet är att detta är ett vardagsbegrepp som används av 

de flesta och flera av de ovan nämnda teorierna används i vardagsspråket. Begreppet används 

både till att förklara och förstå sitt eget och andra individers beteenden och liknande.
55

 

 

I denna undersökning har jag valt att använda definition av begreppet motivation som används 

i SOU 2000:19 nämligen ”lust och vilja att lära”
56

. Det vill säga att motivationsbegreppet 

innefattar en avsikt och ambition att lära och denna avsikt är nära knuten till intresset och 

lusten från elevens sida inför det aktuella inlärningsprojektet. Då undersökningen genomförs i 

skolmiljö om hur grundskollärare och gymnasielärares skapar motivation i klassrummet samt 

hur deras ledarskap anses skapa goda förutsättningar för motivation. Därför fokuserar jag på 

motivation i förhållande till lärande.
57

  

 

För att elever skall känna motivation i skolarbetet är det viktigt att de upplever skolarbetet 

som fascinerande, viktig och liknade. Det är även viktigt att eleven känner att de utvecklas det 

finns även andra saker som motiverar eleverna i skolarbetet. Läraren måste ha goda 

ämneskunskaper och visar att denne är engagerad i undervisningssituationen. Även att läraren 

är förbered inför undervisningssituationen så att tiden används väl för att undvika oro eller 

osäkerhet hos eleverna. Kontentan av detta är alltså att läraren genom sitt engagemang till 

ämnet och undervisningssituationen väcker elevernas nyfikenhet och lust till lärande. Vidare 

är det viktigt att läraren kan anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och 

liknande.
58

  

 

För att skapa och bevara elevernas motivation är det viktigt att det finns tydliga målsättningar. 

Detta innebär således att läraren måste kunna kommunicera ut sina intentioner och även 

beskriva värdet av ämnet och undervisningen för eleverna. Läraren måste även ha förmåga att 

förmedla till eleverna vad som förväntas och krävs från eleverna i det aktuella ämnet.
59
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Yttre och inre motivationsfaktorer 

Av litteraturen framkommer att det bland annat är två faktorer som har betydelse för 

arbetstillfredsställelsen och det är både inre och yttre motivationsfaktorer. 

 

Inre motivationsfaktorer 

 Erkännande från klasskamrater och pedagoger 

 Att lyckas med de ålagda uppgifterna 

 Känna medansvar 

 Möjlighet till kompetensutveckling, känna utveckling 

  

Yttre motivationsfaktorer 

 Den fysiska arbetsmiljön 

 Pedagogisk ledning 

 Information och kommunikation på arbetsplatsen
60

 

 

Det är de inre faktorerna som är av störst betydelse för att skapa arbetstillfredsställelse bland 

eleverna. De yttre faktorerna som ledningen och pedagogerna oftast satsar på är av mindre 

betydelse för att skapa motivation. Om de yttre faktorerna inte är lösta på ett tillfredsställande 

sätt leder detta till en ointresserad, passiv eller kritisk attityd från eleverna. Är de yttre 

faktorerna tillgodosedda så behöver inte detta medföra att motivationen höjs. Att ledningen 

och pedagogerna istället satsar på att utveckla de inre faktorerna medför en betydligt större 

utdelning avseende elevernas motivation.
61

  

 

Konkret innebär detta att om ledningen och pedagogerna ger eleverna en större formell makt, 

mer frihet och ansvar, mer återkoppling och fler utmaningar. Men även att det ges ett större 

utrymme att använda sig av sina kunskaper och färdigheter. Då kan detta medföra att 

elevernas motivation ökar i det dagliga skolarbetet. Vilket i sin tur skulle kunna leda till en 

ökad effektivitet i klassrummet.
62

 

 

Konkret innebär detta att motivation skapas både av yttre faktorer och inre faktor som höjer 

arbetsmotivationen i klassrummet. De yttre faktorerna skall förhindra vantrivsel i 

organisationen och underlätta själva motivationsprocessen. Yttre faktorer är bland annat 

ledarskap, klara mål, sociala relationer samt arbets- och miljöbetingelser. Detta kan 

exempelvis vara en tilltalande arbetsmiljö, all aktivitetsrum och liknande. De yttre faktorerna 

leder inte självmant till en högre arbetsmotivation utan förhindrar vantrivsel och underlättar 

motivationsprocessen. För att eleven skall känna tillfredsställelse och motivation så finns det 

olika motivationsfaktorer som pedagogen och skolledningen kan använda sig av. Pedagogen 

kan arbete effektivt med belöningar där eleven får känna att denne lyckas. Även att eleverna 

känner uppskattning från klasskamrater, att arbetsuppgifter som är stimulerande, ansvar och 

personlig utveckling. Därför måste skolan arbeta med att skapa ett klimat där eleverna känner 

att den aktuella gruppen står i centrum. Konkret sker det genom att arbetsuppgifterna anpassas 

efter den enskildes intressen, ambitioner, kapacitet, ansvarstagande. Det vill säga att 

pedagogen tillsammans med eleverna skapar verktyg och styrdokument för goda respektive 

dåliga prestationer. Vilket kan revideras i takt med att individen utvecklas.
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Maslows behovshierarki 

Enligt Bolman och Deals
64

 med fleras tolkning av Maslows teori så drivs individen av många 

olika behov, varav vissa är mer grundläggande än andra behov. Behovet av fysisk hälsa 

dominerar den sjukes liv, medan individer som har den fysiska hälsan utvecklar andra former 

av behov. Utifrån detta delade Maslow in människans behov i fem kategorier och ordnade 

dessa i en behovshierarki, vilket är en motivationsmodell som beskriver individers behov och 

motivation. 

 

De olika nivåerna i pyramiden är: 

Fysiologiska behov: Vilket är de grundläggande behoven och inbegriper behov som måste 

vara tillfredsställda för att individen överhuvudtaget skall överleva. Dessa behov är 

exempelvis föda, vatten, syre, värme och sex. 

Trygghetsbehov: Då de fysiologiska behoven är relativt tillgodosedda aktualiseras 

trygghetsbehoven. Dessa är behov av säkerhet, stabilitet, trygghet, struktur samt skydd från 

rädsla och oro. 

Sociala behov: Det innebär att individen har ett behov av kärlek, vänskap och nära relationer 

med andra individer och då framförallt med en partner, barn och vänner. Individer som är 

inkapabel att tillgodose dessa behov kommer att känna sig ensam, utanför och i värsta fall 

utfrusen. 

Behov av uppskattning: Dessa behov är självkänsla, självrespekt samt att bli respekterad av 

andra. Behovet kan ha en inre dimensioner och då handlar det om en önskan om styrka, 

prestation, lämplighet, skicklighet, tillit, oberoende och frihet. Den yttre dimensionen består 

av en önskan om prestige, status, berömmelse, dominans, erkännande, uppmärksamhet, 

betydelsefullhet, värdighet samt uppskattning. 

Behov av självförverkligande: Detta är det högsta behovet och avser individens önskan om att 

kontinuerligt utveckla sig själv samt sina egna förmågor.
65

 

 

Kontentan av behovshierarkin är att då behovet på en viss nivå är tillfredsställda är de inte 

dessa behov som driver individens utveckling. Utan individen inriktar sig istället på nästa 

behovsnivå. Konsekvensen av detta blir att individens motivation således alltid riktas framåt 

och uppåt. Dock kan det finnas en anledning att skilja mellan behov av lägre respektive högre 

ordning. Behov av lägre ordning upphör att vara motiverande då dessa blivit tillfredsställda. 

För behov av högre ordning leder en behovstillfredsställelse till fortsatt motivation.
66

  

 

Enligt Maslows teori har de grundläggande behoven av fysiologiska behov samt 

trygghetsbehoven högst prioritet, därför måste dessa vara tillfredsställda först. När dessa 

behov är tillgodosedda drivs individen att söka tillgodose de behov som finns högre upp i 

behovshierarkin. Det vill säga behoven av sociala behov, behov av uppskattning samt behov 

av självförverkligande. Ordningen mellan dessa behov är dock inte orubblig. Detta kan 

exemplifieras med att föräldrar offrar sig för sina barn och liknande. Dessa omkastningar är 

möjliga när de lägre behoven har tillfredsställts i sådan utsträckning under barndomen att 

dessa blir av mindre betydelse senare i livet.
67

  

 

En viktig slutsats gällande Maslows teori är att en skola måste använda olika faktorer för att 

motivera eleverna då dessa befinner sig på olika nivåer i behovshierarkin.
68
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Metod 
För att få svar på de aktuella frågeställningarna har jag använt mig av intervjuer. Jag har 

undersökt pedagogernas perspektiv om vilken ledarstil som de anser lämpar sig för att skapa 

motivation bland eleverna. Under rubriken urval ges även en kortare information om 

respondenterna i undersökningen och detta för att skapa en bakgrundsbild om respondenten. 

Även för att skapa in inblick om skolans storlek, antal elever och kollegor.      

 

Urval 

Initialt etablerade jag kontakt med en rektor vid en mellansvensk skola via telefon för att på så 

sätt finna lämpliga respondenter till min undersökning. Genom denna kontakt erhölls fyra e-

postadresser till potentiella respondenter till undersökningen. Därefter skickade jag ut en 

förfrågan till samtliga fyra via e-post innehavare där även missiv (bilaga1) bifogades. Även 

tillfrågades dessa om de hade vetskap om någon som skulle kunna ställa upp som respondent i 

undersökningen. I samband med utskicket fick jag tillbaka två felmeddelande där det 

framkom att det inte fanns någon mottagare till den aktuella e-postadressen.  Likaså erhölls 

svar från de två andra e-post innehavarna där den ena påtalade att denne ej hade möjlighet att 

deltaga i undersökningen på grund av arbetsbelastningen. Den respondenten som svarade 

kunde inte rekommendera någon till deltagande i undersökningen.  En av de tillfrågade 

respondenterna kunde en inte deltaga på grund av sjukskrivning. Där sjukskrivningen 

säkerligen skulle vara under en längre tid. Vidare meddelade denna inte hade någon annan att 

rekommendera till undersökningen. För att finna respondenter till undersökningen använde 

jag mig av ett ”convenience sampling”. Vilket kan översättas fritt från engelskan till svenskan 

som bekvämlighetsurval. Kontentan av detta var att respondenten som valdes ut som 

respondent till undersökningen fanns inom mitt kontaktnät.
69

  

 

Likaså var inte urvalet fokuserat till en viss skola eller ålder gällande eleverna, utan enbart att 

lärarna hade sina professioner inom grundskolan eller gymnasieskolan. Anledningen till att 

det inte valdes ut en specifik skola eller är ett medvetet val från mig. Detta för att eventuellt 

kunna utskilja vissa skillnader och likheter beroende på elevernas ålder eller olikheter i 

läraruppdraget bland respondenterna. Då undersökningen har fokus på ett antal 

grundskollärare och gymnasielärare inom skolan och hur de anser sig skapa motivation hos 

elever i klassrumme. Även vilken form av ledarskap som kan anses skapa goda 

förutsättningar för motivation.  

 

För att finna ytterligare respondenter till undersökningen använde jag mig av den första 

respondenten för att finna ytterligare en ny respondent till undersökningen. Likaså använde 

jag mig av den nästa respondenten för att hitta ytterligare respondenter till undersökningen 

och så vidare. Denna urvalsform kan preciseras som ett snöbollsurval. Kontentan av detta är 

att forskaren ber en respondent som uppfyller kriterierna för att deltaga i undersökningen och 

som accepterat att bli intervjuad. Genom kontakten med den respondenten kontrollerades om 

denne hade någon annan att nämna som tänkbar respondent/er till undersökningen. Dock är 

det av vikt att vara medveten om att den aktuella urvalsmetoden inte är helt fri från påverkan. 

Då den aktuella respondenten som rekommenderar någon annan som deltagare till 

undersökningen så är detta ett medvetet val från respondentens sida. Det är dock helt klart att 

urvalet inte styrs av mig som forskare/författare av denna undersökning.
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Alla respondenter har sin profession inom skolan men inom olika åldersgrupper och ämnen. 

En av respondenterna har inte i dagsläget någon lärarutbildning men övriga fyra 

respondenterna har lärarutbildning och undervisar i de ämnen som de är utbildade inom. Dock 

undervisar respondent 4 Sofia även i ämnen så som matematik och naturkunskap men även i 

de ämnen som hon har i sin lärarutbildning. Respondenten som inte har lärarutbildningen 

undervisar dock inom det ämne denne har en akademiskutbildning inom det vill säga 

geografiskt informationssystem. Denne har även undervisning inom data där respondenten 

inte heller har någon formell utbildning förutom någon enstaka akademisk kurs. Vidare är det 

av vikt att framhålla att samtliga respondenter har tillsvidaranställningar och har en 

tjänstgöringsgrad motsvarande heltid. För att undersökningen ska bli narrativ samtidigt som 

respondenternas anonymitet säkerställs så kommer samtliga respondenter att ha ett fiktivt 

namn. 

 

Respondent 1 som vi hädanefter kommer att tilltala Lars som är en man i yngre medelåldern 

och har arbetat som svenska/SO lärare i årskurs 4 – 9 vid en medelstor skola för årskurs 6 – 9. 

Lars genomförde sin lärarutbildning under perioden 1997-2001 i SV/SO 4-9 och sedan dess 

har han arbetat på samma skola i cirka 10 år. Vidare framhåller lars att han inte har någon 

akademisk utbildning i ledarskap eller liknande. Förutom de kompetenser som förvärvats i det 

dagliga arbetet eller inom ramen för lärarutbildningen. Dock har Lars innan läraryrket och 

även under en tid då denne var anställd inom skolan praktisk erfarenhet som vaktchef på en 

nattklubb i mellan Sverige under en period av 7år. Lars har även varit och är med i skolans 

ledningsgrupp sedan 2003. Skolan är cirka 400 elever och cirka 35 anställda.  

 

Respondent 2 som vi hädanefter kommer att tilltala Kalle är en man i medelålder och har 

arbetat som lärare vid en gymnasieskola i mellan Sverige sedan 1999 och det har hela tiden 

varit inom samma skola. Kalle har ingen lärarutbildning utan läser nu sedan hösten 2011 en 

pedagogisk utbildning och detta på grund av att riskdagen den 2 mars 2011 beslutade att 

införa legitimation för lärare och förskollärare. Denna reform införs i flera steg från och med 

den 1 juli 2011.
71

  

 

Dock har Kalle en akademisk utbildning inom geografiskt informationssystem (GIS) som var 

inom ramen för ett ingenjörsprogram på högskolan. Denna utbildning genomförde Kalle 

under den senare halvan av 90-talet, kursen motsvarar enligt det gamla betygssystemet 

motsvarande 100 poäng enligt det gamla betygssystemet vid högskola/universitetet. Efter 

utbildningen började han direkt att arbeta inom den pedagogiska sfären och då på den skolan 

där han redan befinner sig idag. Därefter har han även läst någon enstaka akademisk kurs 

inom data men detta är enbart några fåtalpoäng. Vidare har han även arbetat inom säljande 

yrken så som vid Statoil och pressbyrån. Den aktuella skolan är en av de största 

gymnasieskolorna inom regionen och har en skola med flera nationella och 

kvalitetsutmärkelser. Där kan eleverna välja mellan att läsa yrkes- eller studieförberedande 

program. Det är cirka 1700 elever och 240 anställda. Det är 11 program med en mängd olika 

inriktningar som gör att eleven kan skräddarsy sin egen utbildning.  

 

Respondent 3 som vi hädanefter kommer att tilltala Peter är en man i yngre medelåldern och 

har arbetat som grundskollärare 4 – 9 inom matematik, naturkunskap och teknik. Peter har 

även ämneskompetens inom historia och geografi. Peter genomförde sin 

grundskollärareutbildning vid lärarhögskolan under 1995 – 2000 och därefter har han arbetat 

inom samma skola. Vidare har Peter även under 2004 genomfört en LLU-utbildning vilket ger 

behörighet till att utbilda lärarstudenter vid deras praktik.  
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Peter har även under 2007 genomfört en av kommunens rekryteringsutbildningar vilket är 

kommunens ledarskapsutbildning för chefer och rektorer. Innan Peter började arbeta inom 

skolans värld har han genomfört en 15 månaders militärtjänstgöring. Vidare har Peter under 

perioden 94-95 haft vikariat på en 8 – 10 skolor inom samma kommun som han idag har sin 

tjänstgöring. Peter undervisar i de ämnen han är utbildad inom samt att han även är ansvarig 

som arbetslagsledare för sitt arbetslag. Peter undervisar elever i årskurs 8 och 9 och då oftast i 

klasser som anses vara mera svårhanterligare i jämförelse med andra klasser. Skolan är cirka 

400 elever och cirka 35 anställda.   

 

Respondent 4 som vi hädanefter kommer att tilltala Sofia är en kvinna i medelåldern och har 

som grundskollärare sedan 2007 och har arbetat vid tre olika skolor. Den inriktning Sofia har 

från lärarhögskolan är svenska och idrott år 1 – 7. Sofia arbetar idag som grundskollärare i 

årskurs två och undervisar i de ämnen som hon är utbildad inom men även matematik och 

naturkunskap. Likaså har Sofia idrott även för elever i en tre/fyra. Sofia läste på gymnasiet en 

samhällsvetenskaplig linje och därefter arbetade hon vid en livsmedelsbutik. Sofia arbetar vid 

en mindre byskola med cirka 100 elever och 7 anställda. 

 

Respondent 5 som vi hädanefter kommer att tilltala Lena är i övre medelåldern och är 

yrkeslärare inom administration. Lena genomförde sin pedagogiska utbildning under åren 

93/94 vid lärarhögskolan i Stockholm för att få behörighet som yrkeslärare inom nämnda 

ämne. Därefter började Lena att arbeta vid en gymnasieskola och där har hon haft sin 

anställning sedan 94 där hon fortfarande har sin anställning. Lena undervisar inom 

administration men även data och då inom handels- och administrationsprogrammet och 

Hotell- och turismprogrammet. Innan Lena utbildade sig till yrkeslärare arbetade hon många 

år inom ett privat företag med inriktning på administrativt arbete. Vidare har lena under 2002 

även genomfört en kommunal ledarskapsutbildning motsvarande en vecka med inriktning för 

arbetslagsledare/gruppledare. Lena arbetar vid en skola där det är cirka 800 elever och 100 

anställda och det finns 7 olika program vid den aktuella skolan. 

  

Förförståelse 

En av grundtankarna inom hermeneutiken, vilken jag inspirerats av, är att jag som forskare 

alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Kontentan av detta är att forskaren 

aldrig möter världen förutsättningslöst. Forskarens förutsättningar bestämmer vad som är 

förståligt och vad som är oförståligt. När forskaren närmar sig en text, bild, eller beteende 

som verkar oförståligt så är de alltid oförståligt mot den bakgrund som forskaren tar med sig 

in i förståelseprocessen. Detta benämns inom hermeneutiken som förförståelse eller fördomar.  

 

Förförståelsen är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget skall vara möjligt. 

Forskaren mötet alltså aldrig världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som 

forskaren tar för givna. Min förförståelse om hur pedagogerna inom skolan skapar motivation 

hos elever i klassrummet. Men även vilken form av ledarskap som skapar goda förutsättningar 

för motivation
 
har bidragit till min förförståelse och tolkning av den undersökta hypotesen. 

Den förförståelse jag hade i början av studien hjälpte mig att bemöta och samtala med 

respondenterna. Detta som att jag kunde använda samma begreppsapparat i dialogen med 

respondenterna.  

 

Jag som forskare är medveten om att jag kan ha en mer eller mindre medveten och 

reflekterande inställning till min egen förförståelse kring det undersökta området. Detta kan 

påverka mina tolkningar utan att jag är medveten om detta.  
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Dock är jag väl medveten om att min förförståelse är reviderbar, det vill säga att den kan 

förändras i dialogen/kontakten med respondenterna i undersökningen. Det är av yttersta vikt 

att klargöra min förförståelse inom det undersökta området, varför detta kommer att klargöras 

under den aktuella rubriken förförståelse.
72

 

 

Som författare av denna undersökning har jag i början av mitt yrkesverksamma liv arbetat 

inom den pedagogiska verksamheten. Där jag arbetat både fritidspedagog och lärarassisten 

med barn i behov av särskilt stöd inom en skola i mellan Sverige. Dock slutade jag mitt arbete 

inom den pedagogiska verksamheten för cirka åtta år sedan och efter detta har det hänt 

mycket inom skolan. Vilket jag inte har någon närmare kunskap om så som exempelvis att det 

kommit en ny läroplan och liknande.  

 

Emellertid har jag däremot ingen erfarenhet av respondenternas uppfattningar om hur de 

upplever att ledarskapet i klassrummet. Det vill säga hur ledarskapet yttrar sig och hur de 

arbetar för att skapa motivation bland eleverna. För mig som författare av denna undersökning 

är det ändock av vikt att påvisa om då jag tolkar och förstår respondenternas berättelser. Finns 

min egen bakgrund och erfarenheter med i bilden. Det kan självfallet både vara en fördel men 

även en nackdel i arbetet med undersökningen. Detta som att jag kan påverkas av min 

bakgrund i analysen av respondenternas berättelser. Jag som författare har försökt förhålla 

mig objektiv då jag granskat respondenternas värderingar och de åsikter respondenterna har 

haft i intervjun.  

 

Denna undersökning är en kvalitativ studie och därför är jag medveten om svårigheterna att 

dra långdragna slutsatser utifrån svaren. Därför bör denna undersökning ses som ett ytterligare 

inlägg i detta ämne. Det vill säga om ledarskap i klassrummet och hur pedagogen skapar 

motivation i det dagliga arbetet med eleverna.    

 

Intervju 

Jag har använt mig av intervjuer då detta ger mig möjlighet att följa upp de olika svaren. Även 

följa upp idéer, sondera svar och känslor vilket inte är möjligt exempelvis via enkäter. Att jag 

använde intervjuer för att samla in data till undersökningen var att få möjlighet att ta del av 

respondenternas uppfattningar och värderingar. I samband med intervjun strävades det efter 

att främja en god och effektiv interaktion med respondenterna.
73

  

 

De svårigheter som finns i samband med att genomföra en kvalitativ analys av data som 

framkommit i jämförelse med kvantitativa analyser. Är att det inte finns några 

standarduppsättningar att använda sig av i samband med analysen av det empiriska materialet. 

Fördelen med att använda intervju för att samla in data är att forskaren får möjlighet att ta del 

av information så som respondenternas tonfall, mimik och liknande. Detta är inte möjligt vid 

exempelvis skriftliga svar i en enkätundersökning. Kontentan av detta är att skriftliga svar är 

vad det är. Likaså kan forskaren inte följa upp svaren med följdfrågor eller att respondenterna 

kan fördjupa och utveckla svaren, vilket är möjligt i intervjuerna.
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För att registrera intervjuerna har jag att använda mig av en diktafon/mobiltelefon. Den 

efterföljande transkriberingen innebar ett tidskrävande arbete med att skriva ut intervjuerna.  

En annan faktor som kan ha vägt emot användningen av bandspelaren är att samtalen inte blev 

spontant. Detta som att respondenterna eventuellt hade svårigheter med att bortse från 

bandspelaren.
75

  

 

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter som arbetar inom skolan i 

någon form som pedagog. En första kontakt togs via e-post till samtliga respondenter där de 

erhöll missiv (se bilaga 1). Därefter togs en kontakt via telefon för att boka in en tid för 

intervjun samt att en kontroll gjordes om de hade några funderingar innan intervjun. I 

intervjusituationen informeras respondenterna om vad jag ville undersöka och att de kunde få 

vara anonyma om de så önskar. Jag utgick från en intervjuguide (se bilaga 2), som jag 

formulerade innan genomförandet av intervjuerna och samma guide användes till samtliga 

respondenter. Den är uppdelad i två olika teman; ledarskap samt motivation. Utifrån syfte och 

frågeställningar tycker jag att dessa teman är viktiga att belysa. I intervjusituationen 

formulerades vissa frågor ändock om på grund av att det var halvstrukturerade intervjuer. 

Detta för att det skulle fungera mera som ett öppet samtal. Vissa frågor formulerades om i viss 

omfattning och även följdes upp olika i den aktuella intervjusituationen. Anledningen till det 

var att respondenterna svarade olika på de olika frågorna som ställdes under 

intervjusituationen.
76

  

 

Samtliga intervjuer har genomförts på respondenternas arbetsplats eller i deras hem och tiden 

för intervjuerna har tagit mellan 35 – 55 minuter i anspråk. Anledningen till att intervjuerna 

skedde vid respondenternas arbetsplats eller dennes bostad var att platsen för själva intervjun 

är en viktig aspekt då detta kan påverka kvalitén av intervjun. I samråd tillsammans med 

respondenterna förde jag en dialog med denne för att på så sätt finna den mest lämpliga 

platsen för den aktuella intervjun. Det som var av vikt var att intervjun skulle ske ostört för att 

på så sätt minimera risken för störande moment som kan påverka kvalitén. Eller att 

koncentrationen hos både intervjuaren och respondenten på något sätt skulle bli påverkad. 

Kontentan av dessa övervägande innebar att intervjun skedde vid respondenternas arbetsplats 

eller dennes bostad. Detta för att platsen skall upplevas neutral och att respondenten känner 

sig ”hemma”.
77

 

 

Likaså var det av vikt att respondenterna fick välja tidpunkt för den aktuella intervjun även 

om detta kunde bli olämpligt för intervjuaren. När tid och plats var bokad för den aktuella 

intervjun delgavs återigen information om den uppskattade tiden för den aktuella intervjun. 

Likaså strävade jag som forskare/intervjuare att hålla de tidsramar som ställts upp innan 

intervjun. Likaså är det lätt för forskaren/intervjuaren att under själva intervjun bli intresserad 

av ett specifikt tema vilket kan medföra att tiden rinner iväg. Kontentan av detta är att det är 

forskaren som skall se till att intervjun håller den utsatta tiden samt att den avslutas i rätt tid 

och detta åligger inte respondenten.
78

      

 

I samband med intervjuerna delgavs återigen syftet med undersökningen. Detta för att skapa 

en trygghet och förutsättningar för en god intervjusituation. Innan själva intervjun på börjades 

småpratade intervjuaren och respondenten lite för att skapa en interaktion.  

                                                             
75

 Arfwedson, G. & Ödman, P-J. (1998)  
76

 Kvale, S. (2001)  
77

 Ibid  
78

 Bell, J. (1995)  



24 
 

Dock hade intervjuaren i åtanke att inte vara för ytlig då det annars kan upplevas av 

respondenten att intervjuaren är oseriös. För att stimulera samtalet och att respondenten skulle 

hålla sig till det aktuella temat i intervjun var forskaren/intervjuaren delaktig. Detta skedde 

genom att respondenterna fortlöpande fick kommentarer eller att intervjuaren kommunicerade 

med kroppsspråk om att det var intressant. Likaså att uppmärksamma respondenten svarade 

på ett tillfredsställande sätt. Direkt efter det avslutade temat sammanfattade intervjuaren 

kortfattat vad respondenten framhållit under själva intervjun. Detta för att bekräfta att 

intervjuaren har tolkat och förstått vad som framkommit av intervjun.
79

 

 

Efter att den aktuella intervjun hade genomförts, transkriberades denna i direkt anslutning till 

intervjun. Anledningen till detta var att minimera risken att vikt information inte kommer 

fram. Då det kunde finnas saker som bara uppfattades i samband med den aktuella intervjun. 

Likaså att intervjun transkriberades i direkt anslutning efter att intervjun hade genomförts var 

att intervjun skulle vara transkriberad och klar innan nästa intervju. Detta för minska risken 

för att intervjuaren blandade ihop information som framkommit i intervjuerna.  

 

Intervjuerna skrevs ut ord för ord och att dessa skrevs ut så nära talspråket som möjligt och 

om det behövdes gjorde en viss redigering av det som skulle citeras i texten. En av 

anledningen är att det kunde finnas saker som bara uppfattades vid intervjuerna och därför är 

det viktigt att dokumentera det hela inom några.
80

 Respondenterna fick även möjlighet att ta 

del av de transkriberade intervjuerna innan dessa publicerades i uppsatsen och detta för att 

undanröja en eventuell skevhet.
81

 

 

Tolkningsmodell 

Då jag har jag inspirerats av den hermeneutiska tolkningsmodell och att det är denna jag 

kommer att använda i analysen av mitt empiriska material. Jag kommer under denna rubrik 

presentera vad den hermeneutiska tolkningsmodell är. Anledningen till detta är att skapa en 

uppfattning om hermeneutik. Initialt är det av yttersta vikt att klargöra begreppet hermeneutik 

vilket fritt kan översättas med tolkningslära och har sitt ursprung teorier om bibel- och annan 

texttolkning.  Hermeneutiken handlar alltså om tolkning av innebörder i dess vidaste mening. 

Tolkningen kan vara av många olika slag. Det vill säga allt ifrån avkodning av konventioner 

eller symboler med fastställd betydelse till att förstå ett meddelande trots störningar, språkfel 

och missuppfattningar. Till att uttolka diktverk och liknande till ett djupare plan förstå en 

individs livssituation. Vidare framhålls det i den hermeneutiska ansatsen att forskning om 

mänskliga och sociala förhållanden enbart leder fram till kunskap som är bunden till tid och 

rum. Även är det en distinkt skillnad mellan fysiska och sociala fenomen, målet med 

forskningen är att tolka och förstå.
82

  

 

Konkret kan man säga att hermeneutiken används när forskaren studerar, tolkar och försöker 

förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen.
83

 

 

Den förförståelse som jag hade om hur pedagogerna arbetar för att skapa motivation bland 

eleverna. Men även hur pedagogens ledarskap i klassrummet gestaltar sig för att främja 

motivationen har bidragit till min förståelse och tolkning av det problemområde som 

studerats.  
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Den förförståelse jag hade innan undersökningen har hjälp mig att bemöta respondenterna på 

ett adekvat sätt. Genom att använda den hermeneutiska tolkningsmodellen har jag kunna 

närma mig studiens syfte. För att skapa en förståelse för vilket ledarskap som lämpar sig bäst 

för att skapa motivation. Likaså vilka olika redskap pedagogerna använder för att skapa 

motivation har jag tolkat respondenternas utsagor. Vidare har jag i tolkningsarbetet av 

utsagorna haft i åtanke att min egen förförståelse inom problemområdet kan styra mina 

tolkningar utan att jag är medveten om detta. Även att min egen förförståelse är reviderbar det 

vill säga att den kan ha förändrats i interaktionen med respondenterna.
84

  

 

Gällande förförståelsen är det av yttersta vikt att framhålla att det inom den hermeneutiska 

forskningstraditionen varken är möjligt eller önskvärt att bedriva helt opartisk forskning. De 

absoluta sanningarna söks inte eftersom sådana inte finns. Istället är det lämpligt att forskaren 

är engagerad i det som studeras. Det vill säga att personliga erfarenheter är ofta nödvändiga 

förutsättningar för att uppnå vetenskaplig kunskap. Det innebär att forskare har en 

förförståelse av det som tolkas.
85

  

 

I litteraturen beskrivs tolkningsprocessen som en hermeneutisk cirkel eller som en 

hermeneutisk spiral. Detta kan sammanfattas som att forskaren efter transkriberingen av 

intervjun har en vag och intuitiv uppfattning av den aktuella texten som en helhet. Därefter 

tolkar forskaren sedan de enskilda delarna varpå tolkningen av delarna ånyo relateras till 

helheten. Kontentan av detta är alltså att forskaren efter transkriberingen läser igenom den 

transkriberade intervjun för att försöka få en helhetsbild av den insamlade datan. Därefter 

återgår forskaren till de enskilda teman och utsagorna för att på så sätt försöka hitta fram till 

deras innebörd och betydelse. Detta innebär att forskaren går tillbaka igen i texten utifrån en 

mer reflekterande tolkning av helheten. Det är dock av vikt att poängtera att detta är 

idealbilden av den hermeneutiska processen. Vidare ska forskaren även använda sig av den 

egna kreativiteten och fantasi i processen. Dock måste dessa egenskaper disciplineras av 

forskarens egna kunskap om de olika ämnesområden som berörs i texten/undersökningen. 

Likaså måste forskaren vara väl medveten om forskarens egna förutsättningar för 

tolkningsarbetet och tydligt klargöra dessa förutsättningar. Detta kan bland annat vara 

värderingar och liknande som forskaren har inom det aktuella området som undersöks.
86

   

 

Då samtliga respondenters intervjuer var färdig och transkriberade tokades dessa. Genom att 

använda den hermeneutiska tolkningsmodellen försöker forskaren förstå och tolka de olika 

mönstren i det empiriska materialet, samt innebörden av dessa utsagor. För att möjliggöra 

denna tolkning plockades samtliga intervjuer ut i pappersformat för att försöka finna likheter 

men även olikheter i respondenternas utsagor. Detta gjordes även för att markera med olika 

färgsättningar för att detta skulle bli överskådligt för mig som forskare. När detta var 

genomfört tolkades de olika delarna återigen genom att dessa lästes igen och att jag skrev ner 

de nya eller vidare tolkningar. För att få feedback på de tolkningar som gjorts i 

undersökningen fördes en dialog med en kollega/vän avseende rimligheten av tolkningarna. 

Men även för att undvika tolkningar som saknade grund i utsagorna, anledningen till detta 

förfarande var att öka trovärdigheten på undersökningen. Vidare är det av vikt att belysa att 

tolkningen och förståelseprocessen i denne undersökning är att jag som forskare försöker 

förmedla innebörden av respondenternas utsagor. Vilket sedan knyts ihop med teorier inom 

problemområdet, det vill säga ledarskap och motivation. I tolkningen och förståelseprocessen 

har jag använt mig av frågor så som vad, var, hur och varför.  
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Detta för att på så sätt försöka få en fördjupad förståelse av problemområdet. Detta innebär att 

tolkningen av dessa utsagor tolkas med hjälp av följdfrågor eller uppföljningsfrågor. Det för 

att få en större förståelse av sammanhang, samband mellan begrepp och företeelser och 

liknande i undersökningen.
87

 Utifrån denna process formades en helhetsbild av 

undersökningens problemområde.  

 

För att få en djupare förståelse för problemområdet utgick jag som forskare från denna 

helhetsbild tillbaka till de olika delarna. Detta för att på så sätt skapa en ny förståelse för 

problemområdet. Processen fortgick tills det inte kunde leda till en ny förståelse. Kontentan 

av detta är att delarna är ofrånkomliga för att skapa en bild av helheten. Detta innebär då ett 

beroendeförhållande mellan del och helhet. Pendlande mellan del och helhet, som 

kännetecknar förståelsen är också innebörden i begreppet ”den hermeneutiska cirkeln.
88

  

 

Etiskt beaktande 

I egenskap som forskare har jag tagit hänsyn till humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets fyra grundläggande regler. Dessa har jag som forskare rättat mig under hela 

arbetets gång. Det första är informationskravet, där respondenterna blir upplysa om deras 

uppgift i studien, samt vilka villkor som gäller för deras medverkan. Därefter blir 

respondenterna även upplysa om att det är av fri vilja att delta i undersökningen. Likaså att 

respondenterna har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet, vilket är det andra kravet 

går ut på att respondenterna måste ge sitt godkännande. Det vill säga att respondenten har rätt 

att bestämma över sin medverkan. Dessa två krav uppfylldes genom att respondenterna 

informerades om dessa angelägenheter i god tid via ett missiv (se bilaga) innan 

undersökningen. Även vid intervjusituationen delgavs denna information även muntligt för att 

säkerställa att respondenten tagit del av informationen. Genom att det i denna studie inte 

redovisat från vilka arbetsplatser, namn eller vilken ort respondenterna är hämtade ifrån. 

Uppfylls det tredje kravet gällande konfidentialitet. Nyttjandekravet som är det fjärde kravet 

vilket innebär att de uppgifter som samlats in i studien endast kommer att användas för 

forskningsändamål. Då uppsatsen är en offentlig handling inom Högskolan i Gävle, kan 

uppgifterna trots allt komma att läsas av andra än i forskningssyfte.
89
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Resultat och Analys 
Syftet med uppsatsen var att utifrån ett antal grundskollärare och gymnasielärares perspektiv 

få kunskap om hur de inom skolan anser sig skapa motivation hos elever i klassrummet. Även 

vilken form av ledarskap/ledarstil som kan anses skapa goda förutsättningar för motivation. 

Jag har valt att dela upp detta kapitel i två olika teman för att analysen skall bli tydlig. De 

båda delarna består av en del som behandlar ledarskap och en del som behandlar motivation. 

Genom intervjuer har jag försökt att belysa vilken form av ledarskap som pedagogerna 

använder sig av. Även hur pedagogen genom sitt ledarskap skapar motivation bland eleverna i 

klassrummet. Jag har sedan under varje tema kopplat olika teorier och tidigare forskning till 

mitt empiriska material. Detta för att få svar på mitt syfte och de aktuella frågeställningarna.  

 

Vilket tidigare har belyst under rubriken Urval så har samtliga respondenter tilldelats fiktiva 

namn. Respondenterna kommer därför i texten att tituleras Lars, Kalle, Peter, Lena och Sofia. 

Likaså finns det under rubriken Urval en kortare bakgrund om respondentens bakgrund och 

den skola dessa arbetar inom. Detta för att se om det skiljer sig något avseende ledarskapet 

och motivation arbetet med eleverna. Det vill säga beroende på skolform/ålder/kön både hos 

pedagogerna samt eleverna. Anledningen till att samtliga respondenter har fått fiktiva namn är 

att säkra anonymiteten bland respondenterna. Detta som att de är ett fåtal respondenter i 

undersökningen. Samt att försöka få texten narrativ för läsaren. Under analysen av 

intervjuerna växte även dessa kategorier fram så som ledarskap i klassrummet. Även att 

ledarskapsverktyg torde ingå under en och gemensam rubrik och motivation då dessa går som 

hand i hand i motivationsarbetet med eleverna. 
 

Ledarskap 

Av det empiriska materialet framkommer att samtliga respondenter är medvetna om att de 

utför ett ledarskap i klassrummet. Även att pedagogerna både fungerar som informella ledare 

men även att de blivit tilldelade ledarskapet genom sina tjänster som lärare. Det framkommer 

dock att de kan använda begreppet som handledare, lots eller liknande för att beskriva sitt 

ledarskap. Vilket kan exemplifieras genom följande citat:  

 

ledarskap för mig är en som styr som bestämmer lite inte med en järnhand kanske 

(Sofia) 

 

Ledarskap är ju det man tänker på automatisk att det är den som kommer in och får 

en lektion eller flera att fungera (Kalle) 

 

Ledarskap är väl när man kan många människor att nå ett mål eller att man har ett 

mål och man får dem att sträva efter det. (Peter) 

 

Tycker jag inte att man är ledare på det sättet utan man är handledare fungerar mera 

som en handledare för eleverna i många avseenden (Lena) 

 

Detta verifieras tydligt genom Wolvéns
90

 tolkning av Northouse definition av begreppet 

ledarskap vilket stämmer väl med hur respondenterna själva beskriver vad ledarskap innebär 

för dem. Ledarskap är en process som innebär att pedagogen får eleverna att försöka uppnå ett 

gemensamt eller individuellt mål i gruppen. De svårigheter som finns med ledarskapet som 

framkommer är bland annat är att det är pedagogen som är den som är ytterst ansvarig.  
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Bland annat att eleverna klarar de uppsatta målen som finna i läroplanen/kursen/ämnet. Likaså 

att de får tillräckliga färdigheter och liknande för att kunna fortsätta med sina studier eller 

komma ut i yrkeslivet. Vissa av respondenterna uttrycker sig enligt följande: 

 

Yrkesprogrammen är ju alltså kan man tycka att det är där de flesta eleverna större 

grupperna som har lässvårigheter. Men lässvårigheter men så är det inte heller idag 

utan det är även på de studieförberedande programmen (Lena) 

 

Jag tänker spontant på är ju när jag hade då jag hade en femma sexa i idrott i en 

väldigt lite idrottshall (Sofia) 

 

Faktiskt om man inte har några generella språkstörningar som man måste hålla på 

med bilder vi har ju inte så många men de kommer mer och mer sånt (Lars) 

 

Enligt Wolvén
91

 är det ledaren som är den som är ansvarig för att skapa goda resultat. I detta 

fall gentemot läroplanen och de uppställda mål som finns både lokalt och nationellt. Likaså att 

eleven har de färdigheter som behövs för att de skall komma vidare inom skolan eller ut i 

yrkeslivet. Peter uttrycker sig som så att ”jag tror att många känner sig stressade över att 

sätta betyg fast eleverna inte ska ha betyg”. Dock är pedagogerna väl medvetna om att det är 

elevernas arbetsinsats som är den faktor som är avgörande då dessa skall sätta betyg på 

eleverna.  

 

Enligt Maltén
92

 framkommer att den situationsanpassade ledarstilen är att pedagogerna 

använder sig av flera olika ledarskapsstilar. Vilken ledarstils som blir aktuell är beroende på 

hur elevgruppen i klassrummets mognadsnivå gestaltar sig. Detta innebär att pedagogerna i ett 

tidigt skede måste införskaffa information och fakta om elevernas utbildning, erfarenhet samt 

vilja och förmåga till att ta ansvar. I undersökningen framkommer att pedagogerna utifrån 

elevernas kunskapsnivå och mognadsnivå försöker hitta den mest lämpliga ledarstilen. Detta 

sker både till eleven men även till klassen i helhet. Flera av respondenterna påtalar vid 

intervjusituationerna att de har kontinuerlig dialog med eleverna. Respondenterna framhåller 

även att de använder sig av kollegor som haft eleverna tidigare för att få information om dem 

och liknande. Sofia uttrycker så som att ”Du kan ha olika från olika dagar och olika 

lektioner”. Även att de utvecklingssamtal som ett redskap för att skapa en 

bakgrundsinformation om elevernas mognadsnivå/kunskapsnivå. Det är också viktigt att 

skapa ett ”gott” samarbete tillsammans med föräldrarna och även andra parter. Det kan vara 

en viktig faktor i pedagogens ledarskap för att skapa en god lärandeprocess hos eleven. Likaså 

framkommer att pedagogerna försöker vara flexibel i val av ledarstil. Detta som att det inte 

finns någon stil som alltid är rätt. Vilket kan exemplifieras genom följande citat:  

 

Men det kan vara andra situationer och att man tar fram det esset i rockärmen och 

använder sig av det och även att man har den här tydligheten och att de får känna att 

man bryr sig (Lars) 

 

Samtliga respondenter i undersökningen framhåller att de använder sig av den 

situationsanpassade ledarstilen. Vilket enligt respondenterna är en förutsättning för att de skall 

lyckas få samtliga elever engagerade och delaktiga i klassrumsarbetet. Respondenterna 

framhåller att det försöker reglera hur pass styrande/ledande/tränande de kan vara. Likaså hur 

pedagogen kan delegera ansvar till eleverna.  
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Detta harmonierar med vad som framkommer av Maltén
93

 gällande den situationsanpassade 

ledarstilen. Att pedagogen måste analysera eleven och gruppens mognadsnivå. Likaså att 

pedagogen måste vara flexibel att anpassa ledarstilen beroende på hur gruppen förändras eller 

om något skett under dagen i skolan eller hemmet för elever/eleven. Dock framhåller Maltén
94

 

att det inte får bli ett för ytligt agerande utan fäste av den egna personligheten i relationen till 

eleven. Detta är samtliga respondenter väl medvetna om och arbetar därför kontinuerligt med 

relationerna med eleverna. Vissa av respondenterna uttrycker sig enligt följande: 

 

För om jag kör det här racet och det inte är någon som förstår någonting eller så då 

måste jag tänka att jag måste ändra på mig (Lena) 

 

Ja jag vill att vi tillsammans ska hjälpa barnen det är ju inte bara jag. Föräldrarna har 

ju lika stor delaktighet, tillexempel läxor så att såna saker funkar, är det några 

problem så vill jag att dom ska kunna vända sig till mig. Ja det behöver ju inte bara 

röra skolan det kan även vara något som händer hemma så att jag vet det då för att 

den här eleven är upp och ner. Men det är ingen som sagt det till mig men har man 

fått reda på att det har hänt något hemma också så kan man eller vad som helst så får 

man en helt annan förståelse. (Sofia) 

 

Maltén
95

 framhåller att precis som flertalet av respondenterna att för att ledarskapet ska vara 

optimalt är det viktigt att pedagogen kan hantera sociala situationer. Vidare framkommer det i 

bland annat Stensmo
96

 att pedagogen måste vara den som bland annat hanterar kontrollen 

kring eleverna. Det vill säga att elevernas klassrumsbeteende överrensstämmer med de mål, 

förväntningar, planer som skolan, föräldrar, pedagogerna samt eleverna själva har för 

verksamheten i klassrummet. Pedagogerna använder olika strategier men samtliga arbetar 

med att skapa relationer med eleverna. Peter uttrycker sig bland annat så som att ” och så är 

det så jävla smart för man för även med sig föräldrarna också”. 
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Ledarskap i klassrummet 

Samtliga respondenter använder sig i någon form av den demokratiska ledarstilen i 

klassrummet. Enligt Stensmo
97

 innebär det att pedagogen tillsammans med eleverna utformar 

vilka regler, beteenden som är accepterat i klassrummet. Även att de tillsammans kommer 

överrens om vilka konsekvenser det blir vid regelbrott och liknande. Vidare framkommer det 

även av läroplanen
98

 för gymnasieskolan att pedagogen skall visa respekt för eleven och ha ett 

demokratiskt förhållningssätt. Vilket kan exemplifieras genom följande citat: 

 

Fast det är ju inte bara jag för de ska även få ha. För jag ska ju kunna säga att hur 

tycker ni? Eleverna ska kunna få vara med och påverka lite grann också och inte bara 

att jag ska bestämma. Vissa saker går ju inte men en del tycker jag att de ska få vara 

med och påverka själva (Sofia) 

 

Dock är det av vikt att framhålla att även om samtliga respondenter använder sig av den 

situationsanpassade ledarstilen så framkommer det även av det empiriska materialet, att tre 

manliga respondenterna använder sig av en skendemokrati. De skapar ett medbestämmande 

där eleverna ”tror” att det är med att påverkar utformningen av undervisningen. Dessa 

pedagogen ger svarsalternativ vilket inte har någon betydelse för denne s redan förutbestämda 

planering.  Utifrån detta har de tre manliga respondenterna en blandning av den demokratiska 

ledarstilen i kombination med vissa incitament från den autokratiske ledarstilen. Vissa av 

respondenterna uttrycker sig enligt följande: 

 

Ja det är klart et blir en form av skendemokrati men det tycker jag även är min 

professionella uppgift jag har gått en 4,5 års utbildning och har tio års erfarenhet. Jag 

vet faktiskt bäst hur barn lär och så och det vet inte en 15/16 åring (Lars) 

 

Jag säger till och ryter till ordentligt om så behövs och visar att jag blir arg. Håller 

kort för att chocka lite grann. Det brukar fungera ja jo det brukar fungera(Kalle) 

 

Hur de vill ha provet och så men då har jag ju redan manipulerat det så att de röstar 

på det som är bäst för dom (Peter) 

 

Enligt Stensmo
99

 är det signifikanta för den autokratiske pedagogen att denne leder och 

organiserar klassrummet utifrån sina egna villkor. Det är pedagogen som fastställer 

konsekvenser då någon avviker från de regler som denne bestämt ska gälla i klassrummet. 

Utifrån den aktuella ledarstilen ser pedagogen som sin uppgift att fostra eleverna till lydnad 

och gott uppförande. Detta stämmer väl med vad som framkommer med de manliga 

respondenterna i undersökningen. Dock är det av vikt att framhålla att dessa tre respondenter 

använder sig både av den demokratiska och vissa incitament av den autokratiske ledarstilen i 

arbetet med eleverna. Detta innebär att det som tidigare nämnts i undersökningen att samtliga 

respondenter använder sig av den demokratiska ledarstilen, stämmer till fullo. Dock att de tre 

manliga respondenterna även använder den demokratiska ledarstilen men använder sig även 

av incitament från den autokratiske ledarstilen. Respondenterna i undersökningen uttrycker på 

olika sätt om att de är medvetna om att det är de som leder och organiserar arbetet i 

klassrummet med eleverna.   
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Alla pedagogerna försöker genom kontroll skapa en uppfattning om eleverna och detta gör de 

genom att skapa relationer med eleverna. Lena utrycker sig bland annat enligt följande: ”man 

har en bra relation tycker jag och det ska man göra för man ska inte vara sur och tvär utan 

mera att försöka behandla dom som vuxna”. Detta överrensstämmer med vad Stensmo
100

 

framhåller om vad som är en viktig arbetsuppgift för pedagogerna att beakta i arbetet med 

eleverna. Detta för att ha ett fungerande ledarskap. Gällande kontroll framkommer det att det 

är viktigt att pedagogen försäkrar sig om elevernas klassrumsbeteende. Det vill säga att detta 

stämmer med mål, förväntningar och liknande som finns för eleven. Vidare att det finns en 

enighet mellan pedagogen och eleverna om hur den schemalagda arbetstiden används. Detta 

görs bland annat genom att skapa relationer mellan parterna. Vissa av respondenterna 

uttrycker sig enligt följande: 

 

Det finns ju olika sätt men till grunden som ledare kan man säga att man har byggt 

upp en relation med eleverna för en relation är väldigt viktig (Lars) 

 

Det är viktigt att bygga att bygga relationer med eleverna (Sofia) 

 

Det gör man genom olika saker jag gör som så att jag gör det genom struktur 

tydlighet och att jag är tydlig och att de märker att jag bryr mig om dom (Peter) 

 

 Vidare framkommer att även läraren försöker individualisera undervisningen för eleverna. 

Det vill säga att pedagogerna anpassar ledarskapet och arbetsuppgifterna utifrån elevernas 

egna förutsättningar. Bland annat uttrycker Sofia sig om individualisering på följande sätt ”ja 

det som står i nya läroplanen”. Även övriga respondenter framhåller vikten av att 

individualisera lärande och arbetsuppgifterna utifrån elevens förutsättningar.  Exempelvis 

uttrycker sig Lars så som att ” lyfta individen till en nivå som den kanske inte som de själva 

trodde de själva hörde hemma på”. Både i litteraturen men även i de läroplanen Lgr 11
101

 

framkommer att ett centralt tema i dagens undervisningssituationer är att pedagogen utgår 

från en individnivå i lärandet. Även framkommer det att läraren skall ta hänsyn till elevernas 

enskilda behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Precis som Stensmo
102

 framhåller 

gällande individualisering överrensstämmer väl med vad respondenterna i undersökningen 

påtalat vid intervju situationerna. Det framkommer av respondenterna att eleverna kan ha 

olika behov. Det vill säga den tid eleven behöver för att klara en arbetsuppgift, anpassning av 

arbetsuppgifter och liknande. Vissa av respondenterna uttrycker sig enligt följande: 

 

Kanske måste ner på elevens nivå och prata lite på elevens nivå och prata lite hur är 

läget och luska lite gran då. De är ju individ anpassat och väldigt sällan det är en 

grupp man har som fungerar som en individ (Kalle) 

 

Men jag individualiserar mer nog relationsmässigt förstår du då vad jag menar med 

elever att jag bemöter elever olika liksom(Peter) 

 

Det är inte att du står där framme och säger att du ska göra det här och sen är det bra. 

Utan det är mycket även om du har haft en genomgång för hela klassen måste du 

individualisera (Lena) 
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Flera av respondenterna framhåller även att det är viktigt med att i tid förbereda och planera 

lektionen. Detta är både viktigt för att skapa det goda ledarskapet men även för att eleverna 

ska bli motiverade i skolarbetet. Vilket kan exemplifieras genom följande citat:  

 

Det ställer ju oerhörda krav på mig som pedagog och jag måste verkligen vara 

förbered likaså så måste jag liksom tänka igenom konceptet för att eleverna ska 

lyssna (Kalle)  

 

Så kollar jag med kollegor och andra som haft eleverna för att veta hur jag ska arbeta 

med eleverna (Lars) 

 

Precis som respondenten i undersökningen framhåller Stensmo
103

 att för att det skall fungera i 

klassrummet måste pedagogen ha en god planering. Då detta ses som en grund för att det 

pedagogiska ledarskapet överhuvudtaget skall fungera.  

 

Något som även blivit tydligt i det empiriska materialet är att det är viktigt att pedagogen har 

en god ämneskompetens och didaktisk kompetens. Det vill säga har förmåga att lägga upp och 

genomföra den aktuella lektionen. Lars men även andra framhåller att ” utbildning är jätte 

viktigt men samtidigt är det retoriken och en del har det och en del har det inte” Enligt 

Stensmo
104

 ska pedagogen inneha tre kompetenser för att kunna anses utgöra ett fullgott 

ledarskap i klassrummet. Vilket även respondenterna i undersökningen påtalat i det empiriska 

materialet. Det vill säga att pedagogen har ämneskompetens, didaktisk kompetens samt 

ledarkompetens. Även att organisera och leda klassen som ett kollektiv. Där denne bland 

annat hanterar frågor om disciplin, ordning, elevomsorg, gruppering, arbetsuppgifter och 

individualisering för elevernas lärande. Lena påtalar vid intervjun att ” kommunikation, 

bemötande, social kompetens och såna saker”. Vilka är viktiga faktorer för att ledarskapet i 

klassrummet skall fungera optimalt. Vidare framkommer det i samtliga intervjuer att 

motivation är den absolut viktigaste faktorn för att det skall vara ett optimalt ledarskap. Dock 

kommer detta att presenteras under nästkommande rubrik Motivation och Ledarskapsverktyg.  
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Motivation och Ledarskapsverktyg  

Den springande punkten gällande motivation är att få eleverna att sträva efter ett gemensamt 

eller individuella mål. Enligt Stensmo
105

 ska de mål både långsiktiga och kortsiktiga som satts 

upp för eleven vara möjliga för dem att uppnå dessa mål. Det ska även vara tydligt för 

eleverna vad som krävs för att uppnå och klara målen. Detta för att eleven skall känna en 

tillfredssällelse. Genom tillfredsställelsen ökar elevernas motivation i det dagliga skolarbetet. 

Samtliga respondenter i undersökningen framhåller att de kontinuerliga har utvecklingssamtal 

med eleverna för att ställa upp men även följa upp målen med eleven. Likaså blir detta ett 

forum där eleven, föräldrar och pedagogen möts för att samtalar om vilka mål eleven ska ha i 

undervisningen. Även att tillsammans sätta upp dessa mål och liknande för att eleverna ska se 

dessa som viktiga. Sofia framhåller att ”mål är ju ofta något som vi sätter upp gemensamt vid 

utvecklingssamtalen”.  

 

Likaså använder sig pedagogerna av föräldrar eller andra resurser i skolan för att eleven ska 

klara de uppsatta målen. Det framkommer av det empiriska materialet att respondenterna 

använder sig av olika resurser för att eleverna skall klara målen. Även att det skall vara tydligt 

för dem både visuellt och auditivt vad som krävs i skolarbetet för att de skall nå målet eller 

det betyg som eftersträvas. Bland annat använder Sofia sig av ett diagram som kan liknas en 

trappa där eleverna får fylla i trappsteget då de klarat delmålet. Detta kallas grönt i trappan av 

Sofia och eleverna. Vidare använder flera pedagoger sig av tavlan i klassrummet där de går 

igenom målen verbalt samtidigt som dessa skrivs på tavlan. I samband med detta får eleverna 

möjligheter att ställa frågor och liknande för att målen skall bli tydliga för dem. Lena 

uttrycker sig enligt följande för att eleverna ska klara målen ”Vi har ju faktiskt speciallärare 

och stödundervisning”. Detta överrensstämmer även med Wolvén
106

 som framhåller att det 

gällande de inre motivationsfaktorerna så är en av dessa att eleverna får uppleva att de klarar 

arbetsuppgiften eller det uppsatta målet. Vilket kan exemplifieras genom följande citat: 

 

Det tycker jag helt klart och så tycker de är roligt för de då får känna att jag har ju 

klarat det här målet och så får man fyll i grönt i trappa.(Sofia)  

 

Detta citat stämmer väl med vad Kveli
107

 framhåller att det är viktigt att eleverna känner en 

tillfredsställelse/belöning i skolarbetet. I detta fall blir det väldigt konkret för eleven med en 

direkt tillfredsställelse/belöning genom att eleven i detta fall får fylla grönt i trappan. Det blir 

en motivationshöjande effekt för eleverna. Även att pedagogen tillsammans med eleverna 

arbeta för att de uppsatta målen måste anses vara angelägna. Detta sker genom att få dem att 

uppleva de uppsatta målen så som sina egna. Vissa av respondenterna uttrycker sig enligt 

följande: 

 

Eller att klara målen ja jag väljer bara ordet själv disciplin för det kan vara väldigt 

mycket som kan ingå i det där, för att göra det fyller jag på för att de ska klara målen 

(Kalle) 

 

Och det handlar om att prata på rätt sätt så att dom förstår också (Lena) 

 

Det gör man genom olika saker jag gör som så att jag gör det genom struktur 

tydlighet och att jag är tydlig och att dom märker att jag bryr mig om dom (Peter) 
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Likaså framhåller pedagogerna att de kontinuerligt återkommer till målen i undervisningen 

med eleverna. Respondenterna framhåller även att det måste vara tydligt med vilka mål som 

gäller både för den aktuella lektionen, ämnet eller terminen.  

 

Kveli
108

 framhåller att det är viktigt att eleverna får förutsättningar att känna tilltro och ansvar 

för sin egen inlärning. Detta görs då genom att pedagogen tillsammans med eleverna formar 

och är tydliga med mål, förväntningar och att eleven är delaktig i sitt eget lärande och 

utformandet av målen. Lena påtalar vid intervjusituationen ” det står ju i läroplanen att de ska 

vara delaktiga också”. I det empiriska materialet framkommer det tydligt att samtliga 

respondenter använder sig av målstyrning som ett ledarskapsverktyg i undervisningen. 

Wolvén
109

 menar att målstyrning är ett ledarskapsverktyg som kan stärka elevens motivation i 

skolarbetet. Vilket även kan exemplifieras genom följande citat: 

 

Jag startar alltid med att ge eleverna mål och kriterier för kursen/ämnet och vad som 

krävs för de olika betygskriterierna. (Lena)  

 

Jag har alltid tre rubriker som står på tavlan inför lektionen. Att börja med vad de ska 

börja med sedan vilka målen är för den aktuella lektionen/ämnet vad eleven ska göra 

den här lektionen och sist så står det läxa och där det framkommer vad de har till läxa 

till nästa lektion. (Peter) 

   

Vidare något som ofta återkommer från respondenterna gällande motivationsarbetet med 

eleverna är att pedagogerna skall vara förebilder, kompetens, och att densamme är engagerad. 

Likaså att pedagogen visar ett tydligt intresse för det som pedagogen lär ut. Vissa av 

respondenterna uttrycker sig enligt följande: 

 

Och sen som jag alltid när dom kommer in och jag har lektion så har jag nästan alltid 

förberett lektionen för dom ska alltid veta det ska inte vara så här att jag tar upp mina 

grejor och de känner att vad ska jag göra idag det får jag inte utstråla utan de ska se 

att jag har en plan nu kör vi (Lars) 

 

Nu har jag planerat det här, det här har jag lagt ner tid på och det är för att jag 

respekterar er. Då måste ni respektera mig och er själva genom att lyssna på vad jag 

har att säga (Kalle) 

 

Kveli
110

 verifierar det som respondenterna framhåller om att pedagogen kan sitt ämne som 

den undervisar inom. Likaså att pedagogen förmedlar ett engagemang och ett genuint intresse 

för innehållet. Pedagogen måste vara väl förbered både kunskapsmässigt och praktiskt. Därför 

måste denne ha en förmåga att anpassa undervisningen gentemot den aktuella elevgruppen 

förutsättningar och intressen. 

 

Samtliga respondenter i undersökningen framhåller på olika sätt att en av de viktigaste 

faktorerna i motivationsarbetet är att eleverna känner sig sedda och bekräftade. Likaså att 

eleven får stöd och hjälp så fort som möjligt i skolarbetet. Lars framhåller att han ” går ofta 

runt och berömmer och berömmer och säger att det är bra. Jag kan lägga en hand på axeln” 

Även att eleverna får positiv feedback på sitt arbete och vägledning vid de tillfällen eleven 

missuppfattat eller misstolkat den aktuella arbetsuppgiften.  
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Det som går att utläsa av det empiriska materialet är att samtliga respondenter använder sig 

ledarskapsverktyget feedback. Vissa av respondenterna uttrycker sig enligt följande:  

 

Och det där var inget som jag hade tänkt på tidigare utan men jag ska börja tänka på. 

Jag brukar vara snabb på att lämna tillbaka prov för att jag vill inte skjuta på det för 

vissa labbar och så kanske jag inte är tillräckligt snabb utan det där kommer sent och 

så. Där tycker jag att ge eleverna. (Kalle) 

 

Ja tror det är viktigt med kommunikation och att barnen får uppmärksamhet för sina 

prestationer (Sofia) 

 

Kolla hur mycket ni kunde ni det här igår nej? Så jag arbetar så för att höja dom på så 

sätt (Peter) 

 

Precis som respondenterna i undersökningen har framhållit vikten av feedback påtalar bland 

annat Kveli
111

 att genom feedback förstärker pedagogen elevernas inlärning. Detta kan vara 

en hjälp för eleverna att bevara motivationen i arbetsuppgiften. Vilket även verifieras av 

Wolvén
112

 som menar att feedback är ett ledarskapsverktyg som skapar förutsättningar i 

motivationsarbetet. Bland annat används feedback för att eleven ska få en få en personlig 

utveckling och att denne känner sig sedda och bekräftade av pedagogen för sitt arbete.  Det 

som även framkommer i undersökningen är att respondenterna arbetar mest med positiv 

feedback. Då eleverna inte har uppfattat uppgiften korrekt så hanleder pedagogen denne i 

uppgiften istället för att ge negativ feedback. Bland annat uttrycker sig Sofia enligt följande 

”Det blev nog lite tokigt så vi hjälps åt och gör om det så försöker jag lotsa så att de kommer 

på rätt spår igen”. Vidare framkommer det av det empiriska materialet att pedagogerna 

försöker se hur eleven mående är för dagen. Eller att eleven får möjligheter till att göra 

uppgiften vid ett annat tillfälle då denne kan tillgodogöra sig undervisningen. Vilket även kan 

exemplifieras genom följande citat:  

 

Ibland kan man bortse från eleven exempelvis inte lämnar in en uppgift exempelvis 

att någon blivit sjuk. Det ska finnas en flexibilitet utifrån elevens dygnsform och att 

man genom det kan visa en form av medmänsklighet. (Lars) 

 

Kanske det inte är en lyckad dag för den eleven men den får chansen igen, för den 

eleven behöver göra den här labben för att han sedan skall klara det praktiska provet. 

(Kalle) 

 

Om det framkommer att eleven exempelvis känner sig ledsen så gå ut och sätt dig i 

soffan en stund ta med dig en bok eller liknande (Sofia) 

   

Det framkommer även av det empiriska materialet att pedagogerna använder social 

kompetens som ett ledarskapsverktyg med eleverna. Sofia framhåller vid intervjun att ” man 

vill ju det även om det är lite bekymmer och svårt så vill man att även den eleven ska 

utvecklas och lära sig”. Wolvén
113

 framhåller att ledarskapsvektyget social kompetens är 

något som pedagogerna kan träna upp och utveckla. Social kompetens är något som medför 

att pedagogen oavsett sin egen dygnsform har förmågan att i kontakten med eleven ge positiv 

feedback. 
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Även att det är viktigt att pedagogen uppfattar att elevens behov av hjälp och att denne 

försöker låta vänlig och liknande. För att pedagogerna ska kunna använda sig av 

ledarskapsverktyget försöker de skapa en bakgrundsinformation om eleven. Bland annat tar 

de reda på elevens intressen och liknande både för att kunna anpassa undervisningen till 

eleven men även då svårigheter uppstår. Bland annat kan de använda sig av den informationen 

för att motivera eleven i arbetet. Vilket även kan exemplifieras genom följande citat:  

 

Att man kommer på något ämne som kan motivera just den eleven exempelvis att 

Peter Forsberg var duktig i skolan (Sofia) 

 

Vidare framkommer det i undersökningen att majoriteten av respondenterna inte använder sig 

av någon form av systematiska belöningssystem. Anledningarna till detta är enligt 

respondenterna att det inte är möjligt inom skolans värld. För belöningssystem kan medföra 

att kollegor till den pedagogen som använder belöningar som ett ledarskapsbetyg upplevs vara 

sämre pedagoger av eleverna. Kontentan av detta är att de pedagoger som inte använder 

belöningssystem upplevas som elaka eller dåliga lärare av eleverna. Detta för att de inte får 

belöningar från den pedagogen och liknande. Bland annat framhåller Peter följande om 

belöningar till eleverna ”nej jag tycker inte det är kollegialt att bjuda på glass exempelvis”.  

 

Detta trotts att Wolvén
114

 anser att belöningssystem är ett ledarskapsverktyg som kan 

premiera eleverna i motivationen att arbeta bättre. Likaså att eleven blir mer stimulerade, 

engagerade, drivande och målfokuserade i sitt arbete. Dock framhåller flera av respondenterna 

att de ger belöningar genom att de tydligt visar på elevens utveckling eller att de ”bjuder” på 

sig själva i undervisningen och liknande. Vissa av respondenterna uttrycker sig enligt 

följande: 

 

Kolla ni klarade av provet direkten nu. Hur var det förut ni fick göra om det 2 – 3 

gånger det är så saker jag belönar (Peter) 

 

Jag liksom men ofta så tycker de det är roligt att ha lektioner med mig. För jag bjuder 

på mig själv i alla fall om det går, alltså går utanför lärarrollen och blir Kalle (Kalle) 

 

Vi brukar försöka se till att göra någonting så som att fara iväg på någonting. 

Studiebesök lite längre bort, att vi åker på turismmässan som är i Göteborg med 

årskurs två och liknande (Lena) 

 

Avslutningsvis det som är tydligt och som går som en röd tråd genom det empiriska materialet 

att ledarskapet och motivationsarbetet i klassrummet med eleverna tydligt följer Maslows 

behovshierarki
115

. Detta som att pedagogerna hela tiden strävar efter att eleverna ska ha de 

fysiologiska behoven tillgodosedda och detta får eleverna genom det som erbjuds i alla skolor 

så som lunch och liknande. Vidare arbetar pedagogerna med att eleverna ska känna trygghet i 

skolan. Vilket även kan exemplifieras genom följande citat: 

 

Jag går runt och berömmer eleven för att skapa trygghet men och för att pusha de lite 

också och det blir lite att man ser dem också (Lars) 

 

Avseende det tredje steget i behovshierarkin sociala behov så försöker pedagogerna vara 

rörliga i klassrummet.  
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Det vill säga att pedagogen pratar med eleverna och uppmärksammar deras arbete och 

liknande. Vidare arbetar lärarna för att eleverna ska känna sig uppskattade för sina 

prestationer i skolarbetet. Detta sker genom att respondenterna i undersökningen kontinuerlig 

ger eleverna feedback. Pedagogerna försöker genom att använda olika angreppssätt för 

eleverna ska känna ett självförverkligande. Bland annat använder respondenterna olika 

resurser både inom och utanförskolan. Det kan exempelvis ske via skolans resurser som 

specialpedagog och speciallärare eller med stöd från föräldrarna. Likaså får eleverna även 

möjligheter till självförverkligande genom att bli erbjuden att göra arbetet eller uppgiften vid 

ett annat tillfälle. Vilket även kan exemplifieras genom följande citat: 

 

alltså det finns så många som ligger efter ju i olika kurser och dom har inte varit med 

på alla prov eller klarat proven så nu har vi gjort så att vi har en omprovs dag en gång 

i månaden (Lena)  

 

Dock är pedagogerna medvetna om att alla elever befinner sig på olika nivåer i 

behovshierarki. Även att de försöker vara eleverna behjälpliga med att komma till nästa nivå 

och liknande. Detta gör respondenterna av att använda resurser i och utanför skolan för att 

behovet ska bli tillgodosett. Detta för att eleven kan komma upp till nästa nivå i 

behovshierarki.  

 

I det empiriska materialet är det enbart två av respondenterna som framhåller att det är viktigt 

att pedagogen har strategier för att hantera konflikter eller att förebygga dessa. De två 

respondenter framhåller att konflikthantering är ett bra ledarskapsverktyg för att skapa 

trygghet. Både när det gäller hela klassen men även för den enskilda eleven. Det ska vara 

tydligt för eleven vad som är accepterat eller vad som inte är acceptabelt.  

 

För jag är ju noga också i min ledarroll att också om jag blir arg på någon elev någon 

gång så ska eleven känna att det är just det här beteende jag går in och kritiserar 

(Lars) 

 

Likaså måste man hålla på de konsekvenser man har sagt och hålla dessa och aldrig 

rucka på dessa. (Peter) 

 

Detta stämmer bra med vad Granér
116

 framhåller om konflikthantering och användningen av 

detta som ett viktigt ledarskapsverktyg. Det är viktigt att eleverna känner i klassrummet att 

den får ge uttryck för meningsskiljeaktigheter och liknande. Detta medför att det blir tydliga 

normer bland eleven i gruppen. Vilket i sin tur medför ett öppet klimat i klassrummet. Vidare 

får eleverna möjligheter att ventilera åsikter och liknande i klassrummet. Genom att det är ett 

öppet klimat och att eleverna vet konsekvenser och liknande av sitt handlande ökar 

möjligheterna till ett samarbetsinriktat klimat i klassen. Konsekvensen av att hantera 

konflikter och att ha strategier att hantera ökar elevernas kreativitet, förutsättningar att nå 

målbilder och liknande.   
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Sammanfattande slutsatser 
Syftet med min undersökning har varit att utifrån ett antal grundskollärares och 

gymnasielärares perspektiv få kunskap om hur dessa anser sig skapa motivation hos elever i 

klassrummet. Även vilken form av ledarskap/ledarstil som kan anses skapa goda 

förutsättningar för motivation. I mitt arbete har jag utgått från pedagogernas perspektiv om 

vad de anser sig använda sig av för form av ledarskap i arbetet med eleverna. Även hur 

respondenterna genom olika ledarskapsverktyg anser sig skapa motivation hos eleverna.  

 

Jag har i undersökningen använt mig av halvstrukturerade intervjuer och har då valt en 

kvalitativ metod. Anledningen till detta är att jag har undersökt pedagogernas upplevelser. 

Den aktuella undersökningen består av fem intervjuer där samtliga pedagoger har en 

tillsvidare anställning inom den aktuella skolan de befinner sig inom. Pedagogerna i denna 

undersökning arbetar både inom grundskolan men även inom gymnasieskolan. Två av 

respondenterna arbetar inom gymnasieskolan och tre arbetar inom grundskolan. Enligt min 

mening har samtliga respondenter en lång erfarenhet av yrket som pedagoger i skolan. För att 

redovisa resultatet av undersökningen så överskådligt som möjligt så besvarar jag i detta 

kapitel utifrån de två frågeställningar som finns i undersökningen.    

  

Frågeställningen är: 

 Vilken form av ledarskap lämpar sig bäst för att skapa motivation bland eleverna 

enligt de intervjuade pedagogerna? 

 Hur kan pedagogerna skapa motivation bland eleverna enligt de intervjuade 

pedagogerna? 

 

Pedagogerna i denna undersökning arbetar samtliga utifrån den situationsanpassade 

ledarstilen. Det är tydligt i undersökningen att pedagogerna anpassar och använder sig av 

olika ledarstilar beroende på gruppens sammansättning och mognadsnivå. Utifrån detta 

arbetar pedagogerna kontinuerligt med att analysera och studera gruppen/elevens 

mognadsnivå i klassrumssituationen. Genom dessa analyser försöker sedan pedagogen 

skapa/använda den mest lämpade ledarstilen och den kan både vara grupp- och 

individanpassad. Gruppen/elevens mognadsnivå baseras på dennes utbildning, erfarenhet, 

vilja och den egna förmågan att ta ansvar för sitt åtagande i skolan. Det vill säga i det 

undervisade ämnet eller andra former av samlingar som sker inom klassrummet. Vidare 

använder samtliga respondenter sig av en ett demokratiskt ledarstil i klassrummet med 

eleverna. Dock är det av vikt att framhålla att det i undersökningen framkommer att de tre 

manliga respondenterna använder sig av en skendemokrati. De skapar ett medbestämmande 

där eleverna ”tror” att det är med att påverkar utformningen av undervisningen. Det vill säga 

att pedagogen ger eleverna redan förutbestämda svarsalternativ vilket inte betydelse för den 

redan förutbestämda planering.  Utifrån detta har de tre manliga respondenterna enlig min 

mening en blandning av den demokratiska ledarstilen med vissa incitament från den 

autokratiske ledarstilen.    

 

Flera av respondenterna framhåller att det är av yttersta vikt att skapa en relation till eleverna 

för att på så sätt skapa en god kunskap om elevens mognadsnivå. Det vill säga 

elevens/elevernas förmåga att ta ansvar för i sitt arbete, kompetenser, erfarenheter och 

liknande. Detta för att pedagogen utifrån dessa kunskaper kan anpassa sitt ledarskap utifrån 

elevens mognadsnivå. Kontentan av detta är att samtliga respondenter använder sig av det 

situationsanpassade ledarstilen. Utifrån detta går det att utläsa att den situationsanpassade 

ledarstilen är den som lämpar sig bäst för att skapa motivation bland eleverna i skolan både 

vad det avser på individ och gruppnivå.   
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Gällande olika former av ledarskapsverktyg är det tydligt att det ledarskapsverktyg som är det 

mest framträdande trotts att de flesta av respondenterna använder flera olika 

ledarskapsverktyg så är tilltron till feedback det mest framträdande. Det som är av vikt att 

framhålla kring feedback är att respondenterna framförallt använder positiv feedback. 

Anledningen till detta är att eleven ska få bli bekräftad av pedagogen och känna att de 

utvecklas i skolarbetet. Vidare framkommer att respondenterna undviker att ge negativ 

feedback. Det vill säga att pedagogerna istället ger eleverna andra möjligheter till att lösa 

uppgiften. Bland annat ger respondenterna eleverna lite extra tid eller att göra uppgiften vid 

ett annat tillfälle och liknande. Förutom feedback anses målstyrning vara ett viktigt 

ledarskapsverktygen i arbetet med eleverna. Detta blir tydligt genom att pedagogerna försöker 

vara tydliga med målen både visuellt, auditivt samt att eleverna själva är delaktiga i 

utformandet målen. Pedagogerna försöker i undervisningen vara tydliga och att de försöker 

säkerställa att eleverna är väl medvetna om de aktuella målen. Bland annat skriva upp målen 

på tavla eller presentation via PowerPoint samt att detta även kommuniceras ut till eleverna 

verbalt. För att skapa delaktighet och att eleverna ska känna att målen är deras egna så formas 

ofta målen i dialog. Detta kan även ske i andra former så som föräldrarna och eleven vid 

exempelvis utvecklingssamtal eller elevvårdskonferenser och liknande.  

 

Avslutningsvis framkommer det av det empiriska materialet att respondenterna är väl 

medvetna om att eleverna befinner sig på olika nivåer i Maslows behovshierarki. Det är 

utifrån detta som samtliga respondenter ofta återkommer till att de individualiserar 

undervisningen/bemötande. Anledningen till detta är att respondenterna är medvetna om att 

eleverna har olika förutsättningar. Likaså att respondenterna använder sig kontinuerligt av 

olika resurser inom och utanför skolan för att eleverna ska bli motiverade i skolarbetet. Detta 

för att eleverna ska komma högre upp i behovshierarki.  
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Slutdiskussion 
I slutdiskussionen kommer jag att dela med mig av mina funderingar och tankar som kommit 

upp under undersökningens arbete. Likaså kommer kapitlet att avslutas med en kortare 

metoddiskussion där jag argumenterar för de olika för och nackdelar avseende valet av metod 

av insamlande av data samt att analysen av det empiriska materialet.   

 

Det är av yttersta vikt att påtala att den har varit givande för mig som forskare på många sätt 

då den varit otroligt intressant och lärande för mig som individ. Likaså har det blivit 

uppenbart att skolan har förändrats sedan min egen skolgång för cirka 15 år sedan. Genom 

studien har jag fått en inblick i hur den enskilde pedagogen strävar efter att ha ett tydligt 

ledarskap gentemot eleverna. Även hur respondenterna genom olika former av 

ledarskapsverktyg försöker skapa motivation hos eleven oavsett dennes kunskapsnivå. Från 

början till slutet av har undersökningen så har den skapat en större förståelse för mig som 

individ hur pedagogernas vardag gestaltar sig kring deras ledarskap. Men även hur de arbetar 

för att skapa motivation hos eleverna samt hur de aktivt använder sig av olika 

ledarskapsverktyg för att öka motivationen. I takt med att arbetet växte fram fick jag svar på 

många frågor jag hade innan studiens genomförande. Likaså har det även under arbetets gång 

skapats och formats nya tankar. I denna diskussion kommer jag att försöka dela med mig av 

dessa funderingar och tankar som kretsat kring denna undersökning. 

 

Det som är tydligt i undersökningen är att samtliga respondenter använder sig av den 

situationsanpassade ledarstilen. Detta som att samtliga respondenter/pedagoger i 

undersökningen använder sig av olika former av ledarskapstilar beroende på gruppens och 

individens mognad- och kunskapsnivå. Vidare framkommer det att ledarskapet i klassrummet 

präglas av att samtliga respondenter försöker skapa motivation bland eleverna.  En annan 

viktig faktor som blivit tydligt i undersökningen är att det är av yttersta vikt att pedagogerna i 

ledarskapet i stor utsträckning försöker individualisera arbetet i klassrummet. Detta för att 

eleven skall få en upplevelse av att de klarar av målen/uppgifterna i klassrummet. Detta 

scenario sker oavsett elevens ålder eller kunskapsnivå. Pedagogerna i denna undersökning 

verkar arbeta på ett medvetet plan med att försöka stärka elevens självbild/självkänsla som i 

sig stärker elevens motivation i skolarbetet . För att eleverna skall känna motivation i 

skolarbetet är det viktigt att pedagogen har en god planering. Det vill säga att pedagogen har 

en färdig planering innan lektionen börjar och att denne håller sig till denna planering i 

klassrummet om inget oväntat sker. För då försöker pedagogen anpassa undervisningen 

utifrån den uppkomna situationen.  Vidare framkommer att planeringen måste fungera både 

teoretiskt och att tekniken i klassrummet måste fungera optimalt. Detta är en förutsättning för 

att det pedagogiska ledarskapet överhuvudtaget skall fungera optimalt.  

 

Det som verkar vara ett av de viktigaste ledarskapsverktygen bland pedagogerna är att 

kontinuerligt att använda feedback till eleverna för att skapa motivation. Kontentan med 

ledarskapsverktyget feedback är att eleverna skall både få beröm och kritik från pedagogen 

och detta för att eleverna ska få en personlig utveckling. Med feedback blir eleven sedda av 

pedagogen. Detta resulterar till att motivation i skolarbetet ökar. Kontentan av detta är att 

kreativiteten ökar i klassrummet. 

 

Avseende svårigheter utifrån organisatoriska och miljömässiga aspekter så framkommer ändå 

ett positivt synsätt från respondenterna. Efter och under själva intervjutillfället kontrollerades 

om jag hade tolkat och förstått vad som framkommit av intervjun.  
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Vad som ändå slagit mig mest i undersökningen är pedagogernas engagemang och drivkraft 

till att försöka utveckla sitt ledarskap. Även att använda sig av olika ledarskapsverktyg för att 

öka elevernas motivation i det dagliga arbetet. Det beskrivs från samtliga respondenter att 

oavsett svårigheter/problem med elever/grupper så försöker de finna strategier/möjligheter. 

Det vill säga att respondenterna försöker använda och ha det ”rätt” ledarskap och att eleverna 

ska känna motivation i skolarbetet.  

 

Det är tydligt att samtliga respondenter är kunniga inom sina professioner och har arbetat 

under längre tider inom skolans värld i olika former. Dock kanske de inte har reflekterat 

speciellt över hur deras ledarskap yttrar sig i klassrummet med eleverna. Vad som är tydligt är 

att samtliga respondenter är både välmedvetna om ledarskapsverktyg de använder i arbetet 

med eleverna. Detta för att tydliggöra rollerna i klassrummet samt att de kontinuerligt 

försöker vara pålästa/lyhörda för hur de kan skapa motivation för eleverna i klassrummet. Min 

upplevelse är att respondenterna vill att deras ledarskap skall främja en god motivation bland 

samtliga elever i klassrummet. Anledningen till detta är att alla elever ska få känna sig 

motiverade i klassrummet även om de har olika förhållningssätt för att skapa motivation.  

 

För vidare forskning inom det nu studerade ämnet ledarskap i klassrummet och hur 

pedagogen skapar motivation hos eleverna i klassrummet skulle det vara intressant att följa 

pedagogerna i deras vardag under några lektioner. Detta skulle då göras genom observationer 

i deras arbete i klassrumme och därefter följa upp det som uppmärksammats med didaktiska 

frågeställningar så som när, vad, hur, vem och varför. För att på så sätt kunna fånga in 

aspekter som respondenterna själva inte tänker på i sitt förhållningssätt med eleverna när de 

försöker få dem motiverade i skolarbetet. Likaså skulle det vara intressant att göra en större 

undersökning för att se hur stora skillnader/likheter. Avseende exempelvis om det finns 

skillnader/likheter mellan pedagoger i förskolan, låg/mellanstadiet samt högstadiet kontra 

gymnasieskolan. Dessutom att även intervjua flera pedagoger inom det nu undersökta 

området för att kunna påvisa skillnader/likheter mera generaliserat utifrån vilken ålders grupp 

pedagogerna undervisar inom.  

 

Dessutom skulle det vara intressant att genomföra en jämförande analys mellan pedagogerna 

och elevernas upplevelse om hur motivation skapas i interaktionen mellan parterna. Detta för 

att undersöka och lyfta fram eventuella likheter och skillnader utifrån eleverna och 

pedagogernas svar från intervjuerna. Vidare att även på så sätt få se hur eleverna upplever 

pedagogens ledarskap om de anser ledarskapet vara demokratisk, auktoritärt ledarskap eller 

tillåtande.  

 

Metoddiskussion 

Utifrån val av ansats anser jag att frågeställningar i den aktuella undersökningen besvarats. 

Genom den hermeneutiska ansatsen har jag fått en djupare innebörd av det empiriska 

materialet. De förklaringar och förstålelser jag har fått fram med den aktuella ansats invävd i 

metoden är tolkningar av pedagogernas egna utsagor. Gällande pedagogens ledarskap och 

motivationsarbete med eleverna i klassrummet. Med en annan metod/ansats hade resultat 

troligen blivit annorlunda. Enligt min mening hade jag inte kunna välja en annan metod en 

intervju då jag valde att använda mig av den hermeneutiska ansatsen. Då den aktuella 

undersökningen unnbar att jag tolkade utsagor hade det dock varit intressant och givande att 

möta respondenterna från undersökningen igen. Detta för att på så sätt att återigen föra ett 

ytterligare samtal kring de tolkningar som framkommit i undersökningen och för att på så sätt 

eventuellt få mer substans i undersökningen.  
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Gällande urvalet har jag som forskare eftersträvat att få ett så representativt urval som möjligt. 

Dock har jag som forskare av denna undersökning inte haft någon insikt om respondenternas 

erfarenheter från det pedagogiska arbetet. Eller hur länge pedagogerna undervisat elever eller 

liknande incitament. Vidare är jag som forskare väl medveten om att en viss intervjueffekt 

kan ha uppstått. Det vill säga att respondenterna känt sig styrda av mig som intervjuare och på 

så sätt inte besvarat frågorna opartiskt. 

 

Kontentan av undersökningen anser jag att syfte och frågeställningar i undersökningen har 

blivit besvarade genom den insamlade datan som skede via intervjuer. Om undersökningen 

skulle genomföras ytterligare en gång skulle jag överväga att genomfört observationer. Vilket 

då skulle ske innan själva intervjutillfället. Detta för med ”andra ögon” ta fasta på hur 

respondenten använder sitt ledarskap i klassrummet. Även för att se hur pedagogen arbetar för 

att skapa motivation hos eleverna. Efter observationen skulle jag som forskare då följa upp 

detta med intervjuer. På det sättet skulle jag som forskare kunna problematisera det aktuella 

ämnet. Detta för att få en mer nyanserad bild av det komplexa fenomenet som ledarskapet i 

klassrummet och pedagogens motivationsarbete handlar om. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Förfrågan om deltagande i studie om pedagogernas ledarskap och hur de skapar motivation i 

arbetet med eleverna. 

 

Inom skolans värld är det av vikt att eleverna känner motivation i skolarbetet för att de ska 

kunna uppnå målen i läroplanen och därför är det viktigt att pedagogen har ett ledarskap som 

skapar förutsättningar för att eleverna ska känna motivation i skolarbetet. Jag vill därför höra 

din åsikt om hur du ser på ditt ledarskap i klassrummet och hur du får dina elever motiverade i 

skolarbetet.  

 

Att delta i denna intervjustudie är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. Jag har fått ditt namn via dialog med en kollega till dig och denne har framhållit 

att du eventuellt är intresserad av att deltaga i undersökningen. Intervjun kommer att behandla 

frågor om hur ni ser på ert ledarskap i klassrummet och hur ni skapar motivation för eleverna.  

 

Intervjun kommer att ta mellan 30 – 60 minuter och dessa kommer att spelas in på band. Alla 

uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, det vill säga bandet kommer att förstöras när 

studien är klar och i skriftlig form kommer namn och situationer att ändras. Jag kommer inte 

att namnge någon eller att definiera sådant som kan identifiera enskilda individer. Antal 

individer som intervjuas är begränsat, vilket resulterar till att ett urval utförs för att få 

variation i undersökningen avseende ålder och kön. Jag kommer att senast den 24 februari att 

kontakta alla som anmält intresse att delta i undersökningen för att boka tid och plats för 

intervjun alternativt meddela att intervjun inte blir aktuell.  

 

Intervjun utgör grund för en C-uppsats vilket är en offentlig handling och kommer att kunna 

läsas på bland annat Högskolan i Gävles bibliotek. Uppsatsens resultat kommer inte att 

innehålla några uppgifter av sådan karaktär att Du kan bli igenkänd. Studien kommer att vara 

avslutad i slutet av juni 2012 och finnas tillgänglig via Högskolan i Gävles hemsida 

http://hig.diva-portal.org.  

 

Om du har några frågor angående denna studie är du välkommen att höra av dig till någon av 

oss eller till vår handledare.  

 

 

 

Andreas Örnehag    

0708 – 208 114    

pf02bog@student.hig.se   

Pedagogikstudent vid Högskolan i Gävle 

 

 

 

 

Daniel Pettersson 

dalpen@hig.se 

Handledare  

 

http://hig.diva-portal.org/
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Deltagande i studie om hur pedagogerna skapar motivation i klassrummet i arbetet med 

eleverna och vilken form av ledarskap som skapar goda förutsättningar för motivation.  

 

Jag har läst bifogad information om den aktuella studien och är informerad om att deltagandet 

är frivilligt och att jag kan när som helst välja att avbryta mitt deltagande utan att ange skäl 

för detta. Information har delgivits att det som framkommer vid intervjun kommer hanteras 

konfidentiellt.  

 

Utifrån ovanstående information samtycker jag till att deltaga i studien och ger härmed 

tillåtelse till att de upplysningar som framkommer kan användas som underlag för studien om 

funktionshindrades upplevelse av bemötande i kontakten med kommunens handläggare.  
 

 Datum:________________________________________________________ 

 

 Underskrift:____________________________________________________ 

 

  Namnförtydligande:_____________________________________________ 

 

 Adress:________________________________________________________ 

 

 Telefon:________________________________________________________ 
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Billag II 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation om informanterna 

 

Teman 

 

Ledarskap 

 Begreppet ledarskap 

 Form av ledarskap i klassrummet 

 Kompetenser gällande ledarskap 

 Svårigheter i ledarskapet organisatoriskt & klassrummet 

 

Motivation 

 Hur skapas motivation 

 Yttre faktorer på motivation 

 Elevers möjligheter till påverkan 

 Hur används feedback på elevernas arbete för motivation  

 
 


