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 Sammanfattning 
 

Anledningen till att denna studie utforma sig var mina funderingar om att ledarskapet i              

klassrummet är beroende av hur man bemöter eleverna. Genom en semistrukturerad           

intervjustudie ska fyra verksamma lärare få uttrycka sina föreställningar och upplevelser           

kring vad som kännetecknar ett gott ledarskap och dess olika beståndsdelar. Hela studien och              

studiens resultat bygger på att samla data om lärares upplevelser kring frågeställningarna.            

Studien ses ur ett fenomenologiskt perspektiv och analyseras med inspiration från the            

grounded theory. Dessa två metoder passar bra ihop då de vill fånga            

undersökningsdeltagarnas upplevelser av ett fenomen och dess olika aspekter. 

 
Utifrån informanternas upplevelser beskrivs olika aspekter på fenomenet relationellt         

ledarskap och strategier för relationsarbetet. I denna studie kommer du att få ta del av               

informanternas beskrivningar av olika aspekter på relationellt ledarskap och vilka relationella           

strategier de säger att de använder. Aspekterna som berör och kopplas till det relationella              

ledarskapet är: Föredömlig, social, personlig, anpassningsbar, auktoritativ och ämneskunnig. 

 
I studiens resultat presenteras deras upplevelser och kopplas till olika teorier kring ledarskap             

och relationsskapande i klassrummet. I stora drag visar denna studie att informanterna            

upplever att lärare som främjar relationer både mellan eleverna och mellan dem själva och              

eleverna utövar ett gott ledarskap eller ”lärarskap”. 

 
 
 

Nyckelord: Ledarskap, relationell pedagogik, relationer, lärarskap 
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1. Inledning 
Innan jag började studera på lärarprogrammet hade jag en föreställning om vilken typ av              

lärare jag skulle vara och dessa föreställningar byggde på de lärare som jag själv hade och                

tyckte om. Mina tankar om läraryrket var att det är ett lättsamt yrke där man får möjligheten                 

att utöva en positiv påverkan på våra framtida samhällsmedborgare genom att vara en god              

förebild, att vägleda dem i deras lärande och skapa trygga elever. Redan under min första tid                

på lärarprogrammet insåg jag hur komplext läraryrket är och jag fick omvärdera mina tidigare              

föreställningar. Jag tog upp mina tankar om detta för mina klasskamrater och personer i min               

omgivning och insåg att alla jag pratade med hade sina unika tankar om hur en bra lärare är.                  

Vissa har den föreställningen att en lärare ska vara snäll och trevlig, andra säger att en bra                 

lärare är en tydlig ledare och den tredje säger något helt annat. Dessa tankar följde med mig                 

under min utbildning. Något annat som spädde på mina funderingar kring min egen lärarroll              

var den mediaström som har uppkommit under den senaste tiden. Denna uppmärksamhet har             

uppkommit på grund av de sjunkande betygen i de svenska skolorna. I media har man               

diskuterat olika anledningar, såsom den tunga arbetsbelastningen och tidsbristen, och något           

som jag själv fastnade för var att lärarna måste återfå sin auktoritet i klassrummet. Carlsson               

(2016) skriver i en debattartikel i Barometern att en av orsakerna till att skolresultat sjunker               

är att lärarnas roll inte är stark nog i klassrummet. I klassrummen idag är det alldeles för                 

stökigt och eleverna får inte den arbetsro som de behöver. Debattören i denna artikel menar               

att lärarna måste stärka sin auktoritet i klassrummet för att få ordning och reda. Debattören               

menar att detta uppnås genom tydligt ledarskap som lärarutbildningen måste bli bättre på att              

rusta sina framtida lärare med och erbjuda fortbildning inom området för verksamma lärare. 

Denna artikel är en av många som debatterar lärarens roll i klassrummet och hur man genom                

ledarskap och konflikthantering ska lösa kaoset som råder i klassrummet och skapa arbetsro             

för eleverna. Nu när jag är i slutfasen av min utbildning så har mina funderingar om vad som                  

är en bra lärare inte tillfredsställts. Jag vill i denna studie utforska och reda ut vad verksamma                 

lärare har för upplevelser kring vad gott ledarskap är. Jag tror att denna studie ska leda till att                  

jag utvecklar min egen roll som lärare och reder ut begreppen vad gäller gott ledarskap. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att ta reda på vad verksamma lärare har för                

upplevelser gällande gott ledarskap i klassrummet och vad som enligt dem kännetecknar goda             

lärare. 

 
Frågeställningar som kommer att beröras i denna studie är: 

 
● Vad är informanternas upplevelser av vad som kännetecknar en god lärare? 

● Vad är informanternas upplevelser av vad som kännetecknar gott ledarskap i 

klassrummet? 
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3. Perspektiv och tidigare forskning  
 

3.1 Styrdokument 
Skolverket (2017) skriver i läroplanen (Lgr11) att den svenska skolan är en social och              

kulturell mötesplats. Alla som är verksamma inom skolan ska möta elever med respekt för              

deras person och arbete. Denna sociala mötesplats ska främja elevernas förståelse för andra             

människor och deras olika villkor. Mötesplatsen ska ge förutsättningar att skapa en levande             

social gemenskap som bidrar till elevers trygghet och lust att lära sig. Skolans ska aktivt               

arbeta för att motverka olika typer av diskriminering genom kunskap, öppna diskussioner och             

aktiva insatser. Något som präglar skolan är omsorg om den enskilda elevens välbefinnande             

och att skolan ska ses som ett stöd i vårdnadshavares uppfostransroll. I läroplanen påpekas att               

elevernas personliga trygghet och självkänsla grundläggs i hemmiljön men att skolan har en             

betydande roll i deras personliga utveckling. Skolan ska genom detta uppdrag ge            

förutsättningar för eleven att överkomma svårigheter och erfara glädje i att utvecklas. 

 
3.2 Mellanmänskliga perspektivet 

 
Bubers (2000) teori och perspektiv bygger på att skapa genuina möten mellan två parter. Han               

beskriver dessa möten som ett möte med du:et. Med detta menar han att det är viktigt att                 

parterna i mötet ses som personer/människor som samtalar på samma grunder. Buber (2006)             

antyder att dessa genuina möten mellan människor, där du:et är står i centrum, är möten som                

kan ge förutsättningar för individerna att utvecklas som människor. 

 
Buber (2000) ger i sin bok några få kriterier för att mellanmänskliga mötena ska få               

förutsättningar att äga rum. Det allra första författaren tar upp är att personerna som möts               

måste vara frisläppta från sina föreställningar om varandra, de måste mötas på samma villkor              

och på så sätt bidra med sig själva, och båda är lika ansvariga för mötet. Buber (2006)                 

förtydligar detta genom att poängtera att man ska gå in i mötet med sitt verkliga jag och inte                  

det jaget som man vill framställa sig som. Buber (2006) menar att pedagoger i skolväsendet               

ska ge förutsättningar för eleverna att mötas på dessa grunder men poängterar att dessa möten               

inte får framtvingas eller planeras. Mötena måste få ske naturligt och att man är mottaglig för                

dem. 
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Det andra kriteriet för det mellanmänskliga mötet, enligt Buber (2000), är att man bemöter              

den andra utan föreställningar och med öppenhet, samt att möta personen för vem hen är.               

Författaren använder ordet kärlek och menar att man ska visa varma känslor för varandra i               

mötet för enligt honom är kärleken jagets ansvar för ett du. 

 
Det tredje som behövs för att det mellanmänskliga mötet ska ske, enligt Buber (2006), är att                

mötet inte får präglas av att behöva övertyga varandra i diskussionen utan att man ska bidra                

till att personen man möter vågar visa vem man är. Förutsättning att våga vara sig själv i                 

möten är att man har detta perspektiv och möter andra med värme, öppenhet och tilltro. 
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 3.3 Lärares relationella arbete 
 

Lilja (2013) anser att en väsentlig del i relationen mellan lärare och elev är att läraren ser                 

personen i eleven och inte bara någon de ska utbilda. I sin avhandling ger hon några exempel                 

på relationsfrämjande handlingar som pedagoger i skolan kan utföra. Att fråga eleverna hur             

de mår eller visa genuin glädje över att se dem vid skolstarten är exempel på               

relationsfrämjande handlingar. Lilja poängterar att det är av stor vikt att läraren skapar             

förutsättningar för personliga relationer med sina elever. Hon antyder även att eleverna            

känner sig bekräftade och får en större vilja att lära, som leder till bättre lärandemiljö. Brante                

(2002) är lite inne på liknande tankar när han skriver om lärarens olika roller. Han menar att                 

läraruppdraget kräver att läraren ska anpassa sig till sina olika elever för att främja              

lärandemiljön i klassrummet. Men han tycker att det är problematiskt då läraren måste             

upprätthålla alla dessa roller. Därför tycker Brante (2002) att det smidigaste sättet för att              

samspela med eleverna är att bemöta dem på ett mer personligt plan. Frelin (2010) anser att                

lärarens relationer är unika då de är, enligt henne, professionella relationer som syftar till att               

elever ska tillägna sig olika kunskaper. Lärar-elev-relationer benämner forskaren         

undervisningsrelationer som har till syfte att eleverna ska lära sig saker och utvecklas vidare. 

Brante (2002) och Lilja (2013) är eniga om att eleverna måste känna ett genuint intresse från                

läraren för att skapa förtroende, och läraren bör lära känna sina elever på det personliga               

planet för att skapa sig en bild av vad de olika eleverna behöver för att främja deras fortsatta                  

lärande. 

 
Anneli Frelin (2010) skriver i sin avhandling, Teachers’ Relational Practices and           

Professionality, om relationens betydelse i lärarens uppdrag, och hennes idéer skiljer sig lite             

från Brantes (2002) och Liljas (2013). Frelin (2010) menar att verksamma lärare skapar             

relationer i sitt arbeta i syfte att främja utbildningen för sina elever. Läraren är ansvarig för                

detta relationsarbete gentemot sina elever, och författaren menar att denna förmåga är ingen             

personlighetsfråga utan den kan läras ut. Hon anser att relationsarbetet i skolan är en kunskap               

som man kan lära sig i form av ett professionellt arbetssätt. Hon använder sig bland av                

uttrycket ”undervisningsgemenskaper”. Inom detta begrepp finns uttänkta strategier som         

läraren använder sig av för att skapa positiva gruppkonstellationer bland eleverna som            

främjar utbildningen. Forskaren menar att grundprincipen i relationsarbetet är att läraren           
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förhandlar med eleverna. Det berör tre viktiga beståndsdelar i detta arbetssätt (1. bygga på              

positiva relationer, 2. balansera relationerna, 3. problem mellan eleverna). Studien visar att            

läraren medvetet arbetar för att förstärka de redan befintliga relationerna i klassrummet. Detta             

handlar också om att medvetet synliggöra olikheter bland eleverna på ett positivt sätt samt              

vänja eleverna att arbeta med dem som inte är likasinnade (1). Vidare menar Frelin att               

lärarens uppdrag i relationsarbetet är att skapa balans i de olika relationerna. Med detta menar               

hon att relationerna mellan eleverna ständigt förändras. Genom denna förändring menar           

författaren att relationen kan utvecklas till en negativ eller positiv relation. Lärarens uppdrag i              

detta är att skapa balans och stötta eleverna att i finna balansen och göra relationerna mer                

jämlika (2). En tredje aspekt i lärarens arbete i relationsskapandet mellan eleverna är att              

hantera konflikter mellan eleverna (3). 

 
Frelin (2010) anser att genom att iscensätta undervisningsgemenskaper kan man synliggöra           

positiva aspekter på olikheterna mellan människor för att främja klassrumsdynamiken genom           

att skapa bättre förståelse för varandras olikheter. Hon menar att det är lärarens uppdrag att               

vara en bra förebild och ”modella” för eleverna hur man kan bemöta olikheterna. Frelin ger               

ett exempel i sin avhandling där läraren har svårigheter att utföra sin undervisning då man               

inte har skapat förtroende till vissa elever. Detta förtroende är en stor del i ovannämnda               

förhandlingar för att eleverna ska vara mottagliga för lärarens ledarskap och undervisning.  

 

3.4 Aspelins fyra nivåer  
Aspelin och Persson (2011) nämner i sin forskning två traditionella sätt vi ser skolan på, den                

kunskapseffektiva skolan och den socialt orienterade skolan. Dessa synsätt sätter antingen individen            

och individens prestationer i centrum eller kollektivet i centrum. Aspelin och Persson menar att deras               

eget synsätt fokuserar på vad som sker i mellanrummet mellan individen och kollektivet. 

 
Forskarna delar in det relationella perspektivet i fyra nivåer för att förklara detta perspektiv.              

På den första nivån använder de begreppet pedagogiska möten. Mötet mellan lärare och elev              

i denna mening sker i en ömsesidig delaktighet där läraren ser eleven som en person och är                 

genuin i sin kommunikation. Pedagogiska möten är något som sker mellan två verkliga             

personer och författarna understryker att läraren bör inte målmedvetet skapa dessa möten utan             

ge utrymme och möjlighet för dessa möten att verka på ett kravlöst sätt. På den andra nivån                 
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nämner de det pedagogiska tillvägagångssättet som bygger på förståelse för relationers           

betydelse för utbildningen och ett medvetet uppmuntrande av elevers delaktighet i           

relationella processer. Inom denna nivå ingår det vad man kallar för lärarens            

relationsbyggande. Detta innebär att man har ett kommunikativt perspektiv på skolans           

uppdrag samt att det sociala uppdraget och kunskapsuppdraget ses som en enhet som är              

integrerad. Den tredje nivån ser forskarna som en pedagogisk rörelse som förekommer i de              

allra flesta skolor och pedagogiska sammanhang där man målmedvetet arbetar för en            

undervisning där relationer prioriteras. Den pedagogiska rörelsen kan förekomma i olika           

former och skepnader. Forskarna menar att denna rörelse utgörs av sociala sammankomster            

där professionella samtalar om skolan som en social miljö och att detta lever vidare i               

praktiken. Här förekommer de yrkesmässiga samtalen som bidrar till skolutveckling och           

kompetensutveckling bland medarbetare på skolan. 

På den fjärde och sista nivån sker den teoretiska diskursen om utbildningen. Forskarna anser              

att det är av stor vikt att diskutera och analysera (punkt 1 och 2) för att synliggöra olika                  

relationer i utbildningen. 

 
     Aspelin och Persson menar att dessa nivåer överlappar och interagerar med varandra på olika 
     sätt. 
 

3.5 Sam-verkan och sam-varo 
 

Aspelin och Persson (2011) kategoriserar relationer i två typer, sam-varo och samverkan.            

Samvaro ser forskarna som ett möte som är genuint utan målsättning eller planering. I dessa               

möten är personerna i centrum och mötet sker mellan två riktiga personer. Samverkan i denna               

bemärkelse ses enlig forskarna som en social process och är till skillnad från samvaro ett               

planerat möte där individerna utför olika handlingar och planeringar tillsammans. Aspelin           

och Persson (2011) anser att samverkan har en stor roll i skolan och stora delar av möten och                  

aktiviteter faller inom ramarna för vad forskarna anser vara samverkan. De poängterar att             

inom skolan är de flesta möten och aktiviteter målstyrda och medvetna, och därför bör läraren               

ge förutsättningar för samvaro att uppstå. Forskarna ser att ett samspel mellan dessa två              

relationsformer skapar en genuin utbildning.  
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4. Bakgrund 
 

4.1 Lärarskap och ledarskap 
 

Granström (2011) försöker definiera lärarskap och ledarskap som han anser är två begrepp             

som ofta förekommer i diskussioner kring lärarens ansvar och kompetens. Författaren           

försöker på ett lättsamt sätt definiera och ge förslag på vad dessa två begrepp kan innehålla. 

 
Lärarskap i klassrummet, enlig Granström (2011), handlar om att läraren har ämneskunskap i             

det som skall undervisas om samt har förmågan att lära ut kunskaperna och färdigheterna.              

Han fortsätter med att beskriva ledarskap i klassrummet och anser att det handlar om att ha                

kännedom om och förmågan att hantera olika klassrumsinteraktioner och grupprocesser som           

uppstår i skolans vardag. 

 
Författaren använder sig av dessa två begrepp och ovanstående definition av begreppen för             

att beskriva och leka med tanken att det finns ett gott eller dåligt lärarskap samt gott eller                 

dåligt ledarskap. Efter att ha konstaterat att det finns goda och mindre bra lärarskap och               

ledarskap lägger han fram en modell med fyra rutor (figur 1.). 

 
 

 
 

Granström försöker kategorisera lärare och skriver att pedagoger som ligger i det första fältet              

ses som ideala lärare då de har bra ledarskap och lärarskap. Befinner man sig inom den första                 

rutan så är pedagogen en kunnig yrkesutövare som har kunskap i att organisera och vägleda 
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elevernas arbete. Författaren anser att lärarutbildningen eftersträvar att alla studenter ska           

befinna sig inom den första rutan. 

 
Inom den andra rundan har vi den författaren kallar för ”hålligångaren”. Med detta menar han               

att läraren inte har de ämneskunskaper som eftersträvas men är skicklig på att sysselsätta              

eleverna med olika uppdrag. Här är innehållet inte så uttänkt och Granström menar att              

inlärningen sker på ett slumpmässigt sätt. I ruta 4 finns den traditionella läraren som              

undervisar med hjälp av så kallad katederundervisning. Författaren menar att läraren är i             

rampljuset och har en förmåga att berätta spännande historier om ämnet, men eleverna i denna               

kategori har inte förmågan att arbeta självständigt eller i grupp. I den tredje rutan befinner sig                

alla skräckexempel, enligt Granström. Det som kännetecknar denna typ av lärare är att de har               

en bristfällig kunskap och saknar förmåga att skapa en behaglig arbetsmiljö i klassrummet.             

Eleverna i detta fall är för det mesta lämnade åt sig själva och lektionerna beskriver               

Granström som ett kaos. 

Arne Maltén (2000) definierar begreppet ledarskap i sin bok ”Det pedagogiska ledarskapet”.            

Författaren översätter det engelska ordet leader, som betyder ”att leda människor på en resa”.              

Maltén anser att denna betydelse ligger det pedagogiska ledarskapet väldigt nära. I sin bok              

hänvisar han till andra forskare som upptäcker vissa nyckelord som förekommer ofta när man              

försöker definiera ordet ledarskap. Påverka, nå uppsatta mål, och socialt samspel i en             

påverkansprocess är de nyckelbegrepp som ofta kopplas samman med ledarskap i           

klassrummet. Författaren menar att ledarskap i klassrummet är en påverkansprocess som           

syftar till att få individer eller grupper att handla i riktning mot uppsatta mål. 

 
Maltén hänvisar till Blake och McCanse (1991) bok ”ledarskapets tre R”, som påpekar olika              

faktorer i ledarskapet med tre R:en. a) Resurser, är det människor i olika situationer bidrar               

med som person. Detta kan vara personens färdigheter och kunskaper. b) Relationer, är             

växelspelet mellan i detta fall läraren och eleverna som syftar till att skapa en känsla av                

delaktighet. c) Resultat, är när människor samarbetar och löser olika problem. Författaren            

menar att ledarens uppdrag är att få dessa tre komponenter att samverka. Maltén refererar till               

två citat som han nämner vid flera tillfällen i sin bok och som han själv  

     anser passar in i ledarskapets definition: 
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”Ledarens centrala uppgift är att motivera till insats och se till att arbetet samordnas, organiseras och utförs på ett 

sådant sätt att gruppen när de mål som satts upp för arbetet (Maltén 2000) 

 
”Den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål (Maltén, 2000). 
  

Stensmo (2008) är också inne på samma spår och tydliggör i sitt arbete begreppet ”lärarens               

ledarskap” inom skolväsendet. Författaren hänvisar till en engelsk studie där man har gjort en              

historisk översikt om Ledarskap i klassrummet (Brophy, 2006: History of Research on            

Classroom Management). Stensmo menar att benämningen ”ledarskap” inte har någon          

lämplig översättning eller beskrivning för vad ledarskap i klassrummet innebär. Han hänvisar            

till CM (Classroom Management). Det engelska ordet management översätts till hanterande,           

skötare, skötande, drift, förvaltare m.m. och är ett passande ord för att beskriva lärarens              

ledarskap, enligt Stensmo. Lärarens ledarskap är ett uppdrag som är väldigt brett och             

komplext. Stensmo delar upp ledarskapet i olika delar som i sin tur går in i varandra. a)                 

Planering: innebär att fatta beslut och lösa problem. Inom planering ska läraren fatta beslut              

rörande formen av undervisning. Läraren benämns som en designer som ska detaljerat            

planera strukturen på undervisningen och planen för verksamheten. b) Kommunikation:          

läraren sätter upp spelregler för hur kommunikationen ska ske i gruppen och ansvarar för              

utvecklingen av kommunikativa färdigheter och konflikthantering. c) Motivation: Läraren ska          

uppmuntra elevernas engagemang, stödja både individen och gruppen och främja ett gott            

klassrumsklimat och god moral. d) Organisering. Läraren ansvarar för att strukturera en            

organisationsstruktur som innebär att föreskriva elever och föräldrar vissa uppgifter och           

etablera höga förväntningar genom att fördela uppgifter och delegera ansvar. e) Kontroll:            

Innebär att lärarens uppdrag är att upprätthålla de mål elever, föräldrar och läroplanen har              

uppsatt. I detta område gäller det att läraren har kontroll över den schemalagda tiden, hur               

eleverna förhåller sig till bland annat skolans innehåll, relationen mellan elever samt            

relationen mellan lärare – elev. 

 

 4.2 Kompetens och personlighet 
 

Maltén (1995) anser att det centrala hos en lärare är dennes egen lärarpersonlighet. Eleverna              

bör enligt författaren stöta på olika typer av lärarpersonligheter under sina skolår och därmed              

få tillgång till en variation i sin utbildning för att sedan själva kunna utvecklas. Han menar att                 
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denna variation är nyttig då en viss lärarpersonlighet passar en del elever, medan andra              

behöver en annan typ. Författaren menar att det centrala i en lärarroll är lärarens identitet.               

Författaren hävdar att inom lärarens identitet finns det olika beståndsdelar som definierar och             

förklarar vilken typ av lärare man är. Dessa är: a) Personligheten, b) Värderingar och              

ideologi, c) Pedagogisk grundsyn, d) Praktisk-pedagogiska färdigheter, e)        

Relationsfärdigheter. 

 
I personligheten (a) finner man lärarens egenart, anser Maltén. Denna egenart återspeglas i             

lärarens temperament, öppenhet, stabilitet, humor, intressen osv. Författaren menar att          

personligheten är något man har inom sig men kan med tiden förändras. Det som bidrar till                

att personligheten utvecklas och förändras kan vara faktorer som erfarenheter, utbildningar,           

relationer som man har omkring sig, med mera. Maltén menar att utbildningen kan ge en viss                

insikt i ens personlighet och synliggöra dess bra och mindre bra sidor. Lärarens egna              

värderingar och ideologier (b) påverkas utifrån vilken människosyn och samhällssyn läraren           

har. Den pedagogiska grundsynen (c) omfattar lärarens kunskapssyn (hur man ser på            

kunskap, hur den införskaffas). Inom detta område samspelar och kopplas lärarens           

värderingar och ideologier ihop med pedagogiska grundsynen. Tillsammans utformar de          

lärarens elevsyn och kunskapssyn som är grundläggande i lärarens val av arbetssätt och             

undervisningsform. Författaren menar att lärarens egna värderingar, och de värderingar som           

läroplanen är byggd på, måste medvetandegöras och ställas i relation till varandra. Han menar              

att de värderingar läroplanen bygger på måste läraren ställa sig bakom och applicera som sina               

egna. 

Till praktisk-pedagogiska färdigheter (d) hör det som Maltén anser är centralt i lärarens             

uppdrag: att undervisa eleverna och bedriva social fostran i skolan. En del av denna praktiska               

färdighet är lärarens förmåga att planera och utvärdera sin undervisning. Att utvärdera sin             

undervisning bör vara en självklarhet i lärarens uppdrag, enlig Maltén. Kopplat till den             

sociala fostran kommer det sista antagandet eller beståndsdelen som grundar sig i lärarens             

identitet. Det är vad Maltén benämner som relationsfärdigheter (e). Detta begrepp är ett  
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centralt begrepp i lärarens förmåga att kommunicera med sina elever och hur kunskap ska              

förmedlas. Författaren menar att förmågor som att ta kontakt med andra människor, uppvisa             

en känsla av rättvishet, visa respekt, lyhördhet är sådant som karaktäriserar lärarens roll när              

det kommer till relationsfärdigheter. Författaren menar att dessa färdigheter eller förmågor           

har man bemästrat under sin barndom men påpekar att dessa förmågor går att öva upp genom                

medvetenhet och utbildning. 

 
Claudia Wright (1984) gjorde en studie där hon ville ta fram vad som karaktäriserar              

stereotypen av en bra och en dålig lärare. Studien visar att sjuttiofem procent av eleverna i                

studien gav lärarna ett medelvärde. Den negativa stereotypen beskrevs som tråkig, känslolös,            

kall, humorlös och likgiltig. Den positiva stereotypen beskrev läraren som trevlig, varm,            

vänlig, omtänksam och intresserad. Författaren menar att det är viktigt att lärare är medvetna              

om dessa stereotyper när de går in i sina klassrum. 

 
Maltén (1995) hänvisar till Lee Schulman (1987), som ringar in vad en bra lärare har för                

kvalifikationer och delar upp dem i olika kategorier. A) Ämneskunskap, B) Kunskaper om             

skolans utrustning och struktur, C) Formell pedagogisk kunskap, D) Praktisk kunskap, E)            

reflekterande förmåga. Läraren bör ha en djup och bred ämneskunskap samt förståelse och             

genomtänkt förhållningssätt till ämnet (A). Läraren ska ha en god kännedom om läroplanen,             

skolans uppdrag, uppbyggnad och regelsystem, skolans inre organisation och kunskaper om           

läroböcker och läromedel (B). Läraren bör ha kunskaper inom undervisning och           

inlärningsprocesser, kännedom om barns inlärning och utveckling, och hur de upplever sin            

skolgång (C). Läraren ska ha praktiska kunskaper om och erfarenheter av undervisning (D). 

 
När det gäller reflektionsförmåga (E) ska läraren ha en kritisk och analyserande inställning             

till sitt eget lärande, söka ny kunskap i forskningen och pröva och ompröva sina egna tankar.                

För att främja elevers lärande ska ämneslärare, enligt Steinberg (2004), använda sina ämnen             

som ”metaforer” eller verktyg. Han menar att om läraren ser sig själv enbart som en               

ämneslärare har han/hon missuppfattat sitt uppdrag. Författaren ser vikten av att behärska            

undervisningsmetoder och begrepp, men han anser att detta bara är en del av lärarens              

komplexa uppdrag. Den andra delen av uppdraget är att vara en god uppmuntrare,             

handledare, provokatör, människokännare, kravställare, talangupptäckare m.m.   
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4.3 Lärarens ledarstilar 

Steinberg (2004) anser att en lärare ska bemöta sina elever med engagemang, kärlek och              

struktur. Lärarens uppdrag är att vägleda eleverna till nya nivåer, tankar, idéer attityder som              

de kanske själva inte kommit på. 

 
Författaren talar om den moderna pedagogiken enligt vilken eleverna ska få mer utrymme att              

påverka sin egen utbildning. Steinberg anser att lärarna har en handledande roll, men             

poängterar att detta inte innebär att man avstår från auktoritet och ledarskap. Han menar att               

inom den moderna pedagogiken måste det finnas väldigt mycket struktur och att i denna              

lärarstil måste man agera som ledare genom att upprätthålla strukturen som är uppsatt för              

lärandet. 

 
Inom läraryrket finns det olika typer av människor. Detta innebär också att det finns olika               

typer av ledarstilar. Stensmo (2008) hänvisar till tre former av ledarskap, auktoritära,            

demokratiska och låt-gå ledarskap. Inom det auktoritära ledarskapet så är det läraren själv             

som bestämmer elevernas arbetssätt, bestämmer vilka uppgifter eleverna ska göra och vilka            

samarbetspartner de ska ha, ger steg för steg instruktioner och ger feedback individuellt till              

sina elever. Det demokratiska ledarskapet innebär att läraren förhandlar om vilket arbetssätt            

eleverna ska ha genom gruppdiskussioner, eleverna uppmuntras och vägleds i att ta eget             

ansvar för sin utbildning, ger sina elever ansvaret att själva lösa uppgiften på sitt eget sätt                

och hur samarbetet ska ske. Den tredje formen av ledarstilar är låt-gå ledarskapet. Här låter               

läraren eleverna ha hela ansvaret för sin utbildning och har ett mer anonymt ledarskap. 

Stensmo lyfter fram Lewin (1939), som gjorde en studie baserad på just dessa tre former av                

ledarstilar. I studien tittade man på vilken effekt de olika ledarskapsstilarna hade på gruppens              

dynamik då läraren var närvarande eller frånvarande. Resultatet av studien visar att elever             

som arbetade under ett demokratiskt ledarskap arbetade entusiastiskt och högproduktivt med           

sina uppgifter, både med lärarens närvaro och hens frånvaro. Inom det auktoritära ledarskapet             

såg man att eleverna var oengagerade i arbetet. Eleverna var högproduktiva men frustrerade             

vid lärarens närvaro och vid lärarens frånvaro blev eleverna lågproduktiva och kom oftare i              

konflikt med varandra. I den tredje formen av ledarskapsstilar hade eleverna svårt att komma 
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överens om vad de skulle göra, hur de skulle lösa uppgifterna , de var förvirrade, frustrerade                

och lågproduktiva. 

 
Relationen mellan ledarskapsstil och vilken människosyn den individuella läraren har går           

hand i hand, menar Maltén (2000). Den människosyn läraren har grundar sig i vilka              

antaganden man har om människor. Dessa antaganden kan delas in i fyra olika områden och               

utgör grunden för den människosyn man har. 

 
1. den rationella-ekonomiska människan. Människorna ses enligt detta synsätt som         

passiva och styrda av irrationella drivkrafter. Elevers motivation sker genom att ledaren            

kontrollerar och motiverar. Med detta menar man att eleverna måste vaktas noga om något              

ska bli gjort. Denna ledarskapsstil blir direkt auktoritärt inriktad och kännetecknas av att             

läraren har kontroll. Det som genomsyrar detta synsätt är att man har antaganden om att               

elever är ansvarslösa och omotiverade. 

 
Lärarens roll är att ge instruktioner, kontrollera, ge beröm eller klandra. Författaren anser att              

denna auktoritära ledarskapsstil begränsar elevernas rörelsefrihet, utrymme för idéer och          

initiativförmåga blir obefintliga. 

 
2. den sociala människan. Denna människosyn betraktar människor som sociala och i           

behov av att tillhöra en grupp. Författaren menar att elevernas motivation kommer från             

grupptillhörigheten. Ledarskapet ska lägga stor vikt vid elevernas motivation och deras           

känsla av gemenskap. Lärarens roll är att vara lyhörd för gruppens behov och stämningar.              

Författaren anser att denna människosyn är positiv i sig men inte tillräcklig. Eleverna kan              

påverka sin utbildning men inflytandet är begränsat. Eleverna känner ett medinflytande men            

den är begränsad. Läraren styr själv över arbetssätt och innehållet. 

 
3. den självförverkligande människan. Med detta synsätt menar man att människans          

kapacitet är stor och utvecklingsbar. Människan utvecklas ständigt om vi erbjuds utrymme            

för att vara självständiga, kreativa och flexibla, men med så lite styrning som möjligt utifrån.               

Inom detta ledarskap ser pedagogen elevernas individuella behov och ger förutsättningar för            

att eleverna ska finna inre motivationen Författaren menar att lärarens huvuduppgift och            

strävan bör vara att eleverna utvecklar sin person och en jag-känsla.  
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4. den komplicerade människan. Författaren anser att människan ses som en individ och            

individens utveckling ligger i fokus. Arbetsplatsen i detta synsätt är i ständig utveckling och              

rörlig. Han menar att samspelet mellan eleven och utbildningen präglas av att utbildningen är              

mer dynamiskt utformad, och läraren undervisar i så kallad situationsanpassad undervisning.           

Situationsanpassad ledarskapsstil är när ledaren strävar efter att anpassa sitt ledarskap för att             

möta elevens och gruppens behov. Maltén ser att läraren med denna människosyn pendlar             

mellan att träna, styra, stötta och delegera. Författaren menar att denna ledarskapsstil kräver             

att man känner sin grupp väl för att hitta rätt förhållningssätt i sitt ledarskap. 
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 5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer studiens metodansats att beskrivas, liksom metoder för datainsamling            

och analys samt genomförande av studien. Informanterna presenteras och en diskussion förs            

om etiska förhållningssätt och studiens tillförlitlighet och giltighet.  

 
5.1 Val av metodansats 

 
Studien kan ses utifrån en fenomenologisk ansats då målet är att beskriva och fånga              

informanternas individuella upplevelser kring ämnet, samt att den som analyserar materialet           

undviker att göra egna tolkningar av materialet (Jakobsson, 2011). Forskningsmetoden          

kommer till sin rätta i studier som utgår från ett empiriskt material där forskarens syfte är att                 

utforska ett fenomen och lyfta fram väsentliga beståndsdelar av detta fenomen (Szklarski            

(2019). Detta tillvägagångssätt ska i bästa fall bidra till att besvara frågan om vilka essentiella               

beståndsdelar upplevelsen innefattar när det gäller vad som kännetecknar ett gott ledarskap i             

skolan. 

  
5.2 Val av datainsamlingsmetod 

 
Datainsamlingsmetoden för denna studie görs i form av en semistrukturerad intervju. Valet            

av denna intervjuform baserades på att intervjupersonerna ska uppleva en större frihet i att få               

uttrycka sina upplevelser på sitt sätt. En intervjuguide skapades i syfte att beröra forskningens              

frågeställning (Bilaga B) men samtalet är inte styrt av frågornas ordning utan styrs av hur               

informanten tolkar och upplever frågeställningarna. Frågor som inte ingår i den framtagna            

intervjuguiden får med detta förfaringssätt också ställas till intervjupersonerna (Bryman          

2013). 
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  5.3 Urval 
 

Informanterna i denna studie är valda utifrån ett målstyrt teoretiskt urval. enligt Brymans             

beskrivning (2013). Detta innebär att studien kommer att ha ett antal initiala informanter som              

passar till studiens frågeställningar, teorier och utvalda kriterier. Om forskaren bedömer att en             

teoretisk mättnad inte är uppnådd ska forskaren kunna utöka antalet informanter eller göra             

observationer för att kunna uppnå en teoretisk mättnad som är grunden till analysen och              

diskussionen. Bryman hänvisar till Charmaz (2006) som säger att en teoretisk mättnad har             

uppnåtts när nya data inte längre stimulerar teoretisk förståelse eller ger nya infallsvinklar till              

frågeställningarna i den aktuella studien. Studien ska kunna ses som en utvecklingsprocess            

om frågeställningarna eller litteraturen inte berörs av de initiala informanterna.  

Informanterna måste uppnå nedanstående kriterier för att delta i studien: a) ha giltig svensk              

lärarlegitimation, b) ha arbetat minst 3 år efter examen, c) vara verksamma i årskurs F-6, och                

d) ha ledaransvar för en grupp.  

 

 
5.4 Presentation av informanter 

 
Informant A. Man, 39 år gammal och har omkring 15 års erfarenhet av arbete som lärare.                

Undervisar i teknik i år 4-6. Behörig lärare Ma 3-9, no 3-9, Naturkunskap a & b (gymnasiet)                 

samt naturvetenskaplig fördjupning (gymnasiet). Arbetat 19 år som pedagog och 9 är som             

behörig. Undervisar nu i No/tk i 4-6. Brinner för att genomföra bra laborationer samt att               

programmera med eleverna. 

 
 
 

Informant B. Kvinna, 44 år gammal och har erfarenhet omkring 17 år som lärare. Arbetar för                

närvarande i år 1-3. Utbildad lärare med behörighet i ämnen sv 1-7, eng 1-7, Ma 1-3 , So 1-3,                   

No 1-3 och teknik 1-3. Hennes främsta engagemang inom yrket är läs- och             

skrivundervisningen. 
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Informant C. Kvinna, 44 år gammal och utbildad matematik- och No-lärare för årskurs 4-6.              

Utbildad lärare med behörighet i ämnen: Ma 4-9, No 4-6. Arbetat som lärare i 16 år och                 

undervisar för närvarande år 4 och 6 i matematik. Hon brinner för att inspirera elever genom                

sin undervisning, ge eleverna återkoppling samt se dem utvecklas och lyckas. 

 
Informant D. Kvinna, 44 år gammal och utbildad förskolelärare. Arbetat som förskolelärare            

och i förskoleklass i 22 år. Undervisar i alla ämnen som berör läroplanen för förskola och                

förskoleklassen. Hon brinner mest för att arbeta med olika gruppkonstellationer och se hur             

relationer utvecklas.  

 

5.5 Genomförande 
 

I den inledande fasen av studien kontaktades rektorerna på berörda skolor. Detta är för att               

informera om studien och för att få samtycke om att ta kontakt med lärare på skolan.                

Rektorerna fick ta del av informationsbrevet (bilaga A) och jag fick kontaktuppgifter av             

rektor för att inleda en kontakt och fråga om deltagande i studien. Kontakten inleddes mellan               

mig och de tilltänkta deltagarna, och när platsen och tillfället för intervjun bestämdes fick              

deltagarna informationsbrevet (bilaga A), som innehöll information om studiens syfte,          

karaktär på frågorna, hur materialet skulle behandlas samt att deras deltagande var frivilligt             

och att de skulle vara anonyma. Vid intervjutillfället repeterades informationsbrevet och           

samtycke om deras deltagande efterfrågades. 

Intervjuerna spelades in via telefon som placerades på ett sådant sätt att den inte tog plats                

utan var i bakgrunden utom synhåll. Bryman (2013) anser att bandspelare kan göra             

informanterna oroliga och osäkra, därav val av inspelningsapparat (telefon) och placering.           

Intervjuerna varade mellan 20 - 45 minuter. Följdfrågor till intervjupersonen ställdes vid            

oklarheter eller om de behövde utveckla sina svar. Intervjun avslutades när alla            

intervjufrågorna var berörda och jag upplevde att informationen var tillräcklig. Intervjun           

avslutades med att fråga informanterna om de hade något mer att tillägga. 
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Efter intervjuerna påbörjades transkriberingen av det inspelade materialet i form av ett            

textdokument. Bryman (2013) skriver att transkriberingen är viktig för att förbättra vårt            

minne och undvika känslomässiga och omedvetna tolkningar av informanternas uttalanden.          

Därför avlyssnades materialet och skrevs ner ordagrant i textdokument på dator. Under            

transkriberingen anonymiseras deltagarna till informant A-D. Transkriberingen gjordes        

noggrant och ordagrant. 

 
Analysmetoden inspirerades av Brymans (2013) tolkning och beskrivning av the grounded           

theory (GT). Här beskrivs en metodisk, analytisk kodningsprocess och en ständig jämförelse            

mellan informanternas utsagor i syfte att skapa olika teman. Bryman (2013) hänvisar till             

Charmaz (2000) som menar att man hedrar datainsamlingen genom att inte använda alla             

principerna ordagrant utan frångå vissa steg i syfte att skapa en process som inte är statisk                

utan mer utvecklande. 

 
Medan jag transkriberade materialet skrev jag ner betydelsebärande koder eller teman i ett             

textdokument. Detta inledande skede av en kvalitativ analysprocess kallas för öppen eller            

initial kodning. Syftet är att få en helhetsbild och inblick i det transkriberade materialet.              

Andra skedet av analysen är att sortera och ta fram tongivande koder eller teman. Detta steg i                 

kodningsarbetet kallar Charmaz (2006) för den fokuserade kodningen och här jämförs de            

initiala koderna för att hitta likheter eller skillnader mellan koderna. Ett memo användes för              

att få struktur på koder och kategorier som uppstod. Detta memo förändrades under             

analysprocessen och bidrog till att man kunde se helheten (se Bilaga C Memo). Under den               

fokuserade kodningen bildas olika kategorier som används i sista delen av analysdelen. Sista             

delen av kodningsprocessen är vad Strauss & Corbin (1990) benämner axial kodning.            

Byrman (2013) påpekar en kritik angående kodningsarbetet som går ut på att bryta ner              

meningar i små beståndsdelar (koder). Han anser att risken att missa meningen och             

upplevelsen i citatet kan förloras. Att använda sig av den axiala kodningen bidrar till att man                

sätter samman de olika beståndsdelarna genom att söka efter samband i de kategorier som              

bildas i det inledande skedet av kodningsprocessen. Citaten eller de meningsbärande           

enheterna som koderna eller temana framkom ur skrevs ner för att ingen väsentlig eller              

betydande del skulle gå förlorad. Dessa citat användes sedan i resultatredovisningen. 
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5.6 Forskningsetiska perspektivet 
 

Information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande är fyra områden som Vetenskapsrådets          

forskningsetiska principer (2002) anser att man bör ta stor hänsyn till i forskningsarbetet.             

Vetenskapsrådet ser dessa områden som huvudkrav för att humanistisk och          

samhällsvetenskaplig forskning ska kunna äga rum. I informationsbrevet ska deltagarna i           

studien få kännedom om studiens syfte, planerat genomförande , att deltagande i högsta grad              

är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande under arbetets gång. Informanterna i studien               

måste ge sitt samtycke och bli informerade om att det inte blir några negativa konsekvenser               

om de väljer att inte delta eller ångrar sig under studiens gång. I denna studie har jag valt att                   

skicka ut ett missivbrev till informanternas rektorer samt informanterna själva. För att            

förtydliga och försäkra mig om att dessa krav är uppfyllda, upprepade jag muntligt kraven              

och informationen om studien innan jag påbörjade intervjuerna. Informanterna informerades          

om att jag skulle spela in och transkribera intervjusvaren, och efter att dessa analyserats              

skulle transkriberingen och det inspelade materialet raderas. Vetenskapsrådet (2002)         

beskriver konfidentialitetskravet som att inga personliga uppgifter om informanternas         

deltagande ska nås av obehöriga och deras namn kommer att bytas ut mot en bokstav:               

Informant A, B, C och D. Informationen om deras behörighet, ålder och deras erfarenheter              

kommer att presenteras under urvalet eftersom det inte bryter mot konfidentialitetskravet.           

Sista området som Vetenskapsrådet berör är nyttjande. Med detta innebär det att den             

information som insamlas inte får användas i något annat syfte än till forskningen. 

En annan aspekt i det etiska perspektivet är att ta hänsyn till och uppmärksamma forskarens               

egen roll i studien. Vetenskapsrådet (2004) menar att forskaren ska eftersträva att göra sitt              

bästa för forskningens och andra forskares skull, eftersom forskning är tänkt att bidra till              

kunskap för allmänheten i samhället. Forskaren förväntas ställa sig fri från yttre påverkan och              

manipulationer samt att i den analytiska delen av resultat, tolkningen och presentationen            

aldrig förvränga informanternas svar eller studiens resultat. Vetenskapsrådet påpekar att          

forskarens integritet spelar en avgörande roll för om studien bedrivs på ett hederligt och ärligt               

sätt. Under analysdelen av studien är det väsentligt för studiens hederlighet att forskaren             

utforskar alla spår och inte bara bekräftar studiens frågeställningar. 
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Vetenskapsrådet uppmuntrar att även motstridigheter och motsättningar om studiens syfte ska           

presenteras i resultatet. För att uppnå kraven om hederlig och ärlig forskning ska forskaren              

förhålla sig kritiskt till sina egna och andras förväntningar om resultatet för studien.             

Vetenskapsrådet anser att forskarens integritet ligger i just respekterandet av de resultat som             

studien visar. Med detta menas att forskaren inte ska förvränga eller manipulera resultatet för              

att uppfylla studiens syfte.  

 
5.7 Reliabilitet och validitet 

 
Reliabilitet och validitet är främst viktiga i kvantitativa studier som är kopplade till             

mätningar eller tester. Olika forskare anser att dessa begrepp har en mindre relevans inom de               

kvalitativa studierna. 

 
Gunnarsson (2002) anser att inom kvalitativa studier måste begreppen värderas på ett            

annorlunda sätt. Här gäller det främst att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat                

data på ett systematiskt och hederligt sätt. För att uppnå trovärdighet inom studien har              

tillvägagångssättet tydligt beskrivits, d.v.s. tidigare forskning (bakgrundsinformation),       

datainsamlingsmetod, urval, kodning och analysprocessen. Detta kallas för kommunikativ         

validitet. 

 
Informanterna har också fått en möjlighet att rätta eventuella felaktigheter och missförstånd.            

Denna deltagarkontroll innebär att informanterna får ta del av det transkriberade materialet            

och lämna synpunkter. 

 
Bryman (2013) nämner en annan validitet som är av betydelse, den ekologiska validiteten.             

Här eftersträvas att undersöka om generell forskning om ledarskap stämmer överens med            

informanternas åsikter, värderingar, attityder och kunskaper (Bryman, 2013). 
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5.8 Metoddiskussion 
 

Metoden för studien valdes av den anledningen att den berör informanternas upplevelser            

kring olika fenomen. Den fenomenologiska ansatsen ska bidra till att fenomenet som berörs             

samspelar med intervjupersonens upplevelse av fenomenet, bara då kan intervjupersonens          

verklighetsbild synliggöras (Fejes & Thornberg, 2016). Denna metodansats passar väl med           

studiens syfte, som är att undersöka lärares upplevelser av vad som kännetecknar ett gott              

ledarskap. Eftersom läraryrket är så komplext och kräver många olika förmågor utformades            

intervjufrågorna med syfte att vara så heltäckande som möjligt men också öppna för             

informanternas egen tolkning. Detta i syfte att informanterna skulle uppleva att de “ägde”             

sina svar och upplevelser. Bryman (2013) menar att semistrukturerade intervjuer ger           

utrymme för intervjupersonens egna tolkningar och en känsla av att de kan styra intervjun.              

Forskarens erfarenheter av frågeformuleringar och möjliga påverkan under intervjuerna bör          

tas i beaktande. Även om då sker, är intervjuerna en form av möten där medveten eller                

omedveten påverkan är uppenbar. Med denna kunskap om medveten och omedveten           

påverkan utgick jag i intervjuerna från frågeformuläret men eftersom syftet var att fånga             

informanternas upplevelser så fanns flexibiliteten för följdfrågor. Frågeformuläret eller         

intervjuguiden (bilaga B) sågs som en mall/ram för intervjun men informanterna blev inte             

avbrutna om de svävade iväg från ramen. 

 

En fundering kring intervjuerna och frågeställningarna var att informanterna ofta pratade           

generellt om olika områden. En anledning till detta kan vara att informanterna hade en              

önskan att vara mig till lags eller att de vara osäkra för att gå in i sina personliga arbetssätt                   

kring ämnet. Detta togs självklart i beaktande och jag uppmuntrade dem att tolka frågorna              

utifrån vad de kände. För att få en mättnad i resultatet kanske man skulle ställt följdfrågor om                 

deras eget arbetssätt och vara mer personligt riktad i följdfrågorna. Att intervjuerna            

strukturerades på ett flexibelt sätt bidrog dock till ett lättsamt klimat i rummet under samtalet,               

och informanterna kunde vara mer öppna och lättsinnade när de uttryckte sina upplevelser. 

 
Valet av metodansats kändes betryggande men samtidigt ovisst, då Bryman (2013) påpekar            

att GT har en tydlig struktur, men jag hänvisar också till andra forskare som menar att 
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denna struktur kan frångås och angripas annorlunda. Med andra ord, så är denna studie              

inte en renodlad GT-studie. Att se kodningen som en utvecklingsprocess och använda            

mig av två steg hjälpte att få struktur och ett bättre grepp i arbetet. Kodningen, analysen                

och kategoriseringen är förmågor som kräver träning och att man enligt Bryman har ett              

öppet sinne i analysarbetet. Bryman förespråkar att man använder sig av ett memo men              

under arbetets gång användes en enklare tabell för att lättare få grepp om helheten (se               

bilaga C). Den fenomenologisk ansatsen kunde kombineras med den analysmodell som           

används i grounded theory, så att de kategorier/aspekter som kom fram i intervjuerna             

kunde samlas i några övergripande teman. Denna syn underlättade enormt då           

informanternas svar berörde fler aspekter och faktiskt skapade ett huvudsakligt fenomen           

(se resultatet). 

Studiens mål var att fånga upplevelser och uppfattningar från olika informanter kring bl a              

ledarskap i klassrummet. Denna utgångspunkt spelar stor roll i att upprätthålla           

hederligheten och ärligheten som Vetenskapsrådet (2017) vill att man ska eftersträva.           

Jag har ingen egen agenda eller eget mål med studiens resultat utan förlitar mig helt på                

att studiens frågeställningar besvaras genom informanternas egna uppfattningar. Att ha          

detta perspektiv gör att jag kan känna trygghet i att studiens syfte uppfylls genom              

informanternas berättelser. Vetenskapsrådet poängterar vikten av att presentera de         

resultat som berör frågeställningarna och påpekar att motstridigheter också ska          

presenteras. Då jag är lärarstudent och kan uppleva ett stort engagemang i de svar som               

informanterna ger är det viktigt att jag är medveten om att mina egna värderingar inte               

ska komma till uttryck i studien utan enbart det som intervjuerna ledde till. Vid              

transkriberingen och analysen av resultat var det viktigt att upprätthålla denna           

medvetenhet så att jag inte riskerade att göra egna tolkningar av informanternas svar för              

att ändra riktning och påverka studiens resultat. Hade detta uppstått skulle jag ha tappat              

studiens syfte, d v s att ta fram informanternas egna upplevelser kring frågeställningarna.  
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6. Resultatet  
 

Utifrån informanternas svar i studien skapas två huvudteman som benämns Aspekter på            

ledarskap i klassrummet (figur 2) och Strategier för relationsskapande (figur 3). De olika             

aspekterna kopplas till ett relationellt ledarskap vilket kan ses som det huvudsakliga            

temat i studien. Nedan presenteras de två olika teman som utvecklades under            

datainsamlingen. 

 
● Aspekter på ledarskap i klassrummet 

● Strategier för relationsskapande  

 
6.1 Aspekter 

 
● Föredömlig 
● Personlig 
● Social 
● Auktoritativ 
● Anpassningsbar 
● Ämneskunnig  

 
 

6.1.1 Föredömlig 
 

När en pedagog kliver in i en barngrupp tilldelas hen automatiskt en ledande roll. Denna               

roll gör att pedagogen hamnar i ett så kallat rampljus och denna uppmärksamhet kan man               

nyttja på olika sätt. Informanterna i denna intervju menar att läraren inte alltid behöver ta               

den största platsen i klassrumssituationer. 

 
Informanten B berör detta område och menar att ledarskapet i klassrummet inte innebär             

att läraren tar mest plats socialt eller i klassrummet. Pedagogen kan vara avvaktande och              

tystlåten i sitt ledarskap men ändå lyckas förmedla sitt budskap om vad som gäller i               

klassrummet.  

 

Jag tror inte att man måste vara en ... en ledare som hörs och syns, jag tror inte                  
man behöver vara… man behöver inte var en person som tar mycket plats. Jag              
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tror att en person som är tyst och försynt kan också bli en väldigt, väldigt god                
ledare 

 
Informant A beskriver en liknande tanke i sitt uttalande:  

 

Det handlar också om vilken typ av ledare man är.. och hur man visar det... för                
att det finns så många bra exempel på ledare... men det kommer inte fram alltså.               
Dom syns inte så mycket…(i sitt ledarskap)” 

 

Informant A berättar att ett gott ledarskap innebär att man bland annat är lyhörd för               

gruppen samt att man är en god förebild för eleverna. Han vill poängtera att man kan                

förmedla och uppnå detta på ett lågmält sätt där eleverna förstår utan att man behöver               

poängtera detta för dem. 

 
Det som lyser igenom är att man är lyhörd, en bra förebild och alla de sakerna,                
sen behöver man inte basunera ut det för alla och visa det för alla ….(informant               
A) 
 
Till exempel att man är en bra förebild fast det inte syns någonstans .. men man                
förmedlar detta ändå… (informant A) 

 
De flesta informanterna upplever att en god lärare och gott ledarskap till stor del handlar               

om att försöka vara en god förebild för eleverna. Detta kan göras på många olika sätt, ex                 

beskriver informant A på följande vis:  

 

man ska vara en mogen vuxen, en förebild, alltså hur man beter sig mot andra,               
så att man visar hur barn... man ser att barn lär sig av det de ser och inte så                   
mycket av vad man säger.  

 

Till skillnad från informanten A har informant C en annan tanke. Hon beskriver det som               

att vara en förebild är viktigt, men det finns andra saker som kanske är högre prioriterade                

i lärarrollen,  

 

För man ska ju fostra barnen och då är det viktigt att vara en bra förebild men det                  
tycker jag inte är det viktigaste, men att passa tider tycker jag är viktigt. 
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Informant B belyser även vikten av att vara en förebild genom att ha en positiv attityd till                 

eleverna och på så sätt inspirera eleverna att själva ha en bra attityd. Om detta säger hon:  

 

Jaa, att man har den approachen att man visar en bra sida. Även om man har                
en skitdag och ungarna har varit vansinnigt… att man tänker att man är den              
vuxna i sitt arbete. Och att man ändå är positiv  

 
6.1.2 Personlig 

 
Ett återkommande ämne som alla informanterna diskuterade var om pedagogernas          

personlighet och den yrkesroll man tar sig som pedagog. Informanten C påpekar att hon              

går in i en yrkesroll i sitt arbete som pedagog. Vidare anser hon att yrkesrollen skiljer sig                 

en aning från hur hon beter sig i sitt privatliv. Hon menar alltså att man inte behöver ha                  

en viss 

personlighet för att vara en god lärare, utan man kan modifiera sin personlighet så den               

passar i sammanhanget. 

 
Jag är egentligen en person som är, egentligen är jag alldeles för snäll, men jag               
har tänkt det att när man blir lärare kan man inte vara för snäll utan man måste                 
ha den där yttre som man säger, distansen till det sen ska man också kunna               
bjuda på sig själv ibland, så jag tror att man kan vara en annan person än vad                 
man egentligen är. 

 
Detta är i samklang med informant A:s tankar. Han tycker att hans personlighet inte              

nödvändigtvis talar om hur man är i sin yrkesroll, utan kan vara helt olika beroende på                

vilken typ av ledarskap man utövar.  

 

Ja du, det är nog från person till person... om man tänker på ledarskap .. hur                
leder jag en grupp människor .. det är nog inte så synonymt med att jag är så                 
personligen. 

 
Informant A menar också att yrkesrollen och personligheten ibland är lite svårt att skilja på               

då han menar att vissa drag återskapas i både hans arbete och privatliv.  

 

Sen det där att jag är positiv och glad och trevlig återspeglar sig på både privat                
och på jobbet ... förhoppningsvis .. 
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Informant B är inne på samma spår som informant A och menar att man i viss mån kan                  

styra vilken typ av yrkesroll man tar men påpekar också att ens personlighet lyser oftast               

igenom i yrkesrollen.  

 

Till viss del tror jag man styr och till viss del tror jag man inte kan styra…                 
(personlighet).  

 
 
 
 
 
 
6.1.3 Social 
 

Under intervjuerna kom informanterna in på vad de upplever vara det viktigaste            

uppdraget i deras pedagogiska arbete. Informanterna hade ganska liknande bild av vad en             

pedagog lägga mest fokus på. Att bygga goda relationer mellan skolans pedagoger och             

dess elever var en gemensam bild som informanterna hade av att vara en god ledare.               

Några informanter menar att läraren behöver ha en god social kompetens och ha lätt för               

att bemöta andra människor och skapa goda relationer. 

 
Informant A beskriver detta så att: 
 

....det handlar om att få en kontakt med eleverna. Den tror jag är svår att lära                
sig genom att läsa böcker eller vara ute, men jag tror att det är något man har                 
med sig och det tror jag är ens personlighet .. hur man är som person, hur bra                 
man är på att möta andra människor. 

 
Informanten C tänker på liknande sätt men påpekar att det ändå är viktigt att eleverna har                

respekt för sin lärare. Samtidigt ska relation vara så bra att eleverna vågar uttrycka sina               

känslor och åsikter.  

 

De ska känna respekt för läraren, men att man ändå har så pass bra relation så                
att de känner att man kan gå till den läraren och att man får den hjälp man                 
behöver. 

 
 

Informanterna beskriver att det sociala samspelet mellan pedagoger och elever tar så            

mycket plats i deras uppdrag att de har svårt att se hur en pedagog som inte har god                  
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social förmåga kan vara en bra ledare i klassrummet. De benämner egenskaper som             

lyhördhet, empati, sunt förnuft och förståelse för andra som egenskaper en god ledare             

besitter. Vidare att dessa egenskaper är svåra att lära sig och att de kommer inifrån en                

eller från ens uppväxt. 

 
Informanten D uttrycker det på följande sätt:  

 

Men jag tänker att man måste nog vara en personlighet som ändå har ganska              
mycket empati och förståelse och lyhördhet i sig för att klara av de sociala              
bitarna som är i en skolmiljö.  

 

Informant A delar denna uppfattning och beskriver det så:  
 

Empati... och jag tror att detta är något man har med sig hemifrån. Sen tror jag                
att man måste ha ett sunt förnuft, vilket också är svårt att lära sig ... tror jag.                 
[…] 
Jag tror att det viktigaste är kontakten med eleverna som är svår att lära sig ...                
alltså att skapa kontakter och få en relation till andra människor. 

 
Informant D förtydligar påståendet med att säga: 

 
Jag tror på något sätt att man egentligen är född med vissa kvaliteter, att man               
har lättare för, eller nej är född med. Så det har att göra med hur jag är                 
uppfostrad och min personlighet som kanske gör att jag passar för det här             
jobbet då. Andra har andra kvaliteter som passar för andra jobb, sen kan man              
väl alltid lära sig vissa saker. 

 

Informant A understryker sin uppfattning och menar att han har mött lärarstudenter som             

visar ganska snabbt att de inte passar för detta yrke eller kommer ha svårt då de enligt                 

honom saknar den sociala förmågan. 

 
Det är svårt men man stöter ju till exempel på lärarstudenter ganska ofta och              
där kan man snabbt se om de har dessa förmågor eller inte. Man kan nog harva                
ganska länge och inte lära sig dessa förmågor.  

 
Informant C håller delvis med dessa påståenden men menar att alla kan lära sig dessa               

egenskaper och applicera detta i sitt yrke, men att vissa personer har lättare och andra               

svårare för den sociala biten:  
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Jag tror att alla kan lära sig (att vara social) men jag tror också att vissa                
kanske har lättare för det.  

 
 
6.1.4 Auktoritativ  

 
Här talar informanterna om de olika sätten en pedagog kan leda en grupp. De talar om att                 

pedagoger som ledare ofta har en naturlig auktoritet över eleverna i gruppen.            

Informanternas upplevelse är att auktoriteten för dem är naturligt och upplever att denna             

auktoritet kan brukas på olika sätt 

 
Informanten A anser att alla kan komma in i en barngrupp och vara väldigt auktoritära               

ledare genom att ta talutrymmet och diktera. Han anser att man kan ha tydliga ramar,               

regler och beteenden utan att vara särskilt auktoritär i sitt ledarskap.  

 

En auktoritär kan alla bli, alla kan skrika och gapa på eleverna och i stort sett                
hota dom. Men har man en auktoritet så visar man eleverna hur man gör, lär               
eleverna gränser och gränssättningar, det är dit man ska nå någonstans. 

 
Informanten D nämner dessa begrepp (auktoritär och auktoritet) och menar att man kan             

uppnå en ömsesidig respekt mellan pedagogen och eleven utan att utöva auktoritärt            

ledarskap. Hon menar att man genom sin auktoritet kan uppnå ordning och reda utan att               

behöva gapa och styra eleverna på ett auktoritärt sätt. 

 
Jag själv tror att jag är en auktoritet. Jag gillar inte auktoritära ledare som              
liksom bestämmer och styr, men en auktoritet som är ömsesidig, respekt, respekt            
för lärare och respekt för eleverna, och respekt för eleverna sinsemellan…..det           
tänker jag är det allra viktigaste, ganska tydlig och ganska bestämd, talar om             
ramarna för barnen, vad som gäller och sedan kan man ganska snart kliva ur              
dessa ramar när man ser att det fungerar. 

 
En annan informant har motsatt uppfattning och menar att det är en viktig del i ens                

ledarroll att vara auktoritär inför sina elever. Främst för att eleverna ska veta vad som               

förväntas av dem. Informant C:  

 

Man ska vara auktoritär, för att eleverna ska inte behöva känna att de kan göra               
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vad som helst. 
  

Informanten B menar å andra sidan att om man utövar ett auktoritärt ledarskap så är det                

svårt att få med sig eleverna och vara en lyhörd ledare i klassrummet.  

 

Är man av den kalibern (auktoritär) att man kör bara sitt race stenhårt och              
struntar i alla andra och är du sådan tror jag att det blir svårt att gå över till att                   
bli lyhörd. 

 
Informant A nämner att det finns olikheter i pedagogernas ledarskapsstilar och detta kan             

bero på många olika faktorer. Det kan t ex bero på vilka ledare som har inspirerat en                 

under uppväxten eller vem man själv har som förebild. Sen menar han att det är viktigt                

att utvärdera dessa förebilder/ inspirationskällor och fundera över om deras          

ledarskapssätt passar in i det ledarskap man har i klassrummet. Han menar att det              

auktoritära ledarskap som med framgång utövas av t ex en idrottstränare inte passar i ett               

klassrum där förutsättningarna är annorlunda: 

 
Har man själv kanske haft upplevelser av en fotbollstränare eller baskettränare           
som gapar och skriker och man har med detta lyckats jättebra i laget, då får               
man med sig detta och säger att denna ledare var jättebra. Sen tar man med sig                
dessa egenskaper i läraryrket eller något annat ställe där man ska vara ledare.             
Så det är en skillnad mellan att vara ledare i klassen där eleverna inte har valt                
att vara där och där barnen väljer att vara... då gäller vara lyhörd och lyssna in                
eleverna.  
 
 

6.1.5 Anpassningsbar 
 

Informant A säger i en av sina utsagor att pedagoger i skolväsendet bör vara              

anpassningsbara gentemot sina elever. Informanten menar att pedagogen som leder          

barngruppen kommer att få stora utmaningar i sitt ledarskap om han inte är             

anpassningsbar. Här refererade han till sina egna erfarenheter, han anser att eleverna            

redan behöver göra stora anpassningar gentemot varandra och den nya omgivningen.           

Informanten tycker att det kan bli för mycket och orimligt för barnen att behöva anpassa               

sig ytterligare till sin pedagog. 

 
För att vi har någonstans tagit barn som inte är skapta för att vara inom fyra                
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väggar och placerat dom inomhus där de ska komma överens med alla andra.             
Träffar de då en ledare som inte är anpassningsbar … då blir det svårt, om               
barnen måste anpassa sig till både lokalen och läraren. 

 
Informant D är lite inne på liknande linje när det kommer till anpassning men använder               

begreppet flexibilitet. 

 
Det är inte bara min tanke som styr, man måste vara väldigt flexibel i jobbet,               
tänker jag. Det är ju något av de viktigaste bitarna när man är lärare, att man                
måste kunna vara flexibel i det.  

 
 

6.1.6 Ämneskunnig 
 

En annan aspekt som berörs av informanterna är lärarnas ämneskunskaper. Informant C            

anser att hon ser en koppling mellan ämneskompetenser och lärarens egna intressen. Hon             

berättar att hon tidigare undervisade som klasslärare i alla ämnen men upplever att             

undervisningsnivån har blivit högre när hon började arbeta som ämneslärare. Hon menar            

att den stora orsaken till det är att hon undervisar i något hon har stor passion för. 

 
Man bör ha en viss ämneskompetens, tänker jag, och att man är intresserad av              
det man undervisar i. Under en tid hade jag alla ämnen som klasslärare, då              
gjorde man sitt bästa, men nu känner jag att nu är det verkligen kvalitet på               
undervisningen och att barnen lär sig otroligt mycket mer när man har en lärare              
som är intresserad av det ämnet man undervisar i. 

  
Informant A trycker inte lika hårt på ämneskunskaper. Han upplever att           

ämneskunskaperna inte är väsentliga till en början i lärarens ledarskap. Han menar att             

denna kunskap går att inhämta när man ska undervisa i ett visst ämne. 

 
För att vara en bra lärare behöver du inte så jättemycket ämneskunskaper för             
detta kan du alltid kunna läsa dig till, för det behöver du inte kunna direkt när                
du är ny lärare.  
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6.2 Strategier  
 

Informanterna är ganska överens om att      

relationsbyggandet är en väsentlig del av läraryrket och        

en framgångsfaktor för gott ledarskap. De upplever att        

relationsbyggandet kan hanteras på olika sätt. Bland       

annat så beskriver några informanter att man kan ha en          

nära relation med eleverna och den skapas genom att man          

ger eleverna närhet, omtanke och att man är lyhörd för          

deras åsikter och tankar. 

 
Informanten B och C menar att man ska visa omtanke och vara lyhörd för elevernas               
åsikter. 

 
...att man har den inställningen att man lyssnar på eleverna, oavsett liksom om             
det är en liten grej, att man verkligen tar vara på deras frågor och inte bara                
avfärdar. (Informant C) 

 
Informanten A anser att en del i att skapa goda relationer med eleverna är att försöka närma                 

sig dem på ett mer personligt plan.  

 

Detta är en typ av ledarskap där en del pedagoger vill närma sig eleverna,              
exempelvis kan vara att man lägger händerna på, tar i eleverna alltså ger             
närhet och kärlek.  

 

Informant B håller med informanten A om att visa närhet till sina elever och säger kort: att                 

man också kan visa en värme ibland till barnen, tycker jag är viktigt, jätteviktigt.              

Informanten B tycker också att man i många fall kan närma sig eleverna med hjälp av                

beröring:  

 

Jag tycker om att man faktiskt visar genom att ge en klapp på axeln eller en                
kram, detta beror på hur de är mottagliga givetvis. 

 
En informant C menar att man ska vara lyhörd för eleverna, och genom att man ger eleverna                 

närhet visar man att man bryr sig om dem: Måste visa att man bryr sig om barnen och att                   

man vill att de ska ha det trevligt. 
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Informant C är dock lite tvetydig i sina åsikter kring detta. Hon påpekar att det är viktigt att                   

man visar att man bryr sig om sina elever och tar dem på allvar, dock upplever hon även                  

att det är viktigt att eleverna känner en viss distans mellan pedagogen och sig själva.  

 

Jag tror att det är väldigt viktigt att eleverna känner den distansen till läraren,              
då tror jag att man är en bra ledare. 

 
Informant A nämner i intervjun att skapa relationer med eleverna i klassen inte är              

synonymt med att man behöver vara särskilt fysisk eller kärleksfull mot dem. Han har              

upplevt att andra pedagoger i hans arbetslag har lyckats skapa goda relationer med sina              

elever trots att de inte 

har en fysiskt nära relation till sina elever. Hans upplevelse är att dessa kollegor håller ett                

medvetet avstånd till sina elever men att de skapar broar i relationerna i form av samtal                

och diskussioner i olika situationer under skoldagen.  

 

Inte ta avstånd men ändå ha ett större behov av att ha större integritet i form av                 
avstånd och personlig kontakt med eleverna. Istället för att vara fysisk kan man             
istället samtala med dom informellt vid matsituationer eller på rasten där man            
inte behöver sitta och diskutera vad som helst kanske. Och där skiljer vi oss lite. 

 

När det gäller relationsskapande strategier finns det vissa skillnader i uppfattningar mellan            

de fyra informanterna. I sina resonemang rör de sig mellan närhet och distans, mellan              

omsorg och undervisning. Att visa att man bryr sig om eleverna är viktigt för dem, liksom                

att lyssna på eleverna. Ett par informanter talar om fysisk närhet som kan vara              

uppmuntrande för vissa elever, medan någon annan menar att närhet inte behöver vara             

fysisk, närheten kan man ha i form av informella samtal. Lyhördhet gentemot eleverna är              

däremot nödvändigt, menar de, att lyssna på deras frågor, ta dem på allvar. Den ömsesidiga               

respekten framhålls av samtliga fyra informanter. Balansen mellan omsorg om elevens           

trivsel och deras kunskapsinhämtning är kärnan i ledarskapet i klassrummet.  
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7. Diskussion  
 

Den här studien handlar om vad verksamma lärare har för uppfattning om gott ledarskap i 

klassrummet och vad som enligt dem kännetecknar goda lärare. Efter att ha gjort en 

sammanfattning av studiens resultat kommer jag att diskutera detta utifrån olika perspektiv 

och den forskning som presenterats i tidigare kapitel. Avslutningsvis kopplar jag resultatet 

till mina egna erfarenheter och ger förslag på fortsatt forskning.  

 

 

7.1 Sammanfattning av resultatet 
 
 

Resultatet visar att pedagogerna i studien lägger stor vikt vid att skapa goda relationer till               

sina elever samt reflekterar över ledarskapet i skolan. Kortfattat anser informanterna att            

en av de viktigaste uppdragen i skolan är att kunna skapa goda relationer till sina elever.                

Dessa relationer kan uppkomma och se ut lite olika beroende på hur pedagogerna är som               

personer men också hur de bemöter eleverna. En del av informanterna menar att man ska               

ha en nära relation där man kan visa empatiska sidor, så som närhet, förståelse och               

omtanke, andra informanter anser att pedagoger ska ha en professionell och lite            

avvaktande roll i relationerna men ändå ta elevernas känslor och tankar på allvar. Ingen              

av dessa informanter anser att det finns en rätt väg att skapa relationer, de påpekar att                

detta är högst personligt. Informanterna har olika uppfattningar angående pedagogens          

yrkesroll och hur den ser ut. De flesta anser att yrkesrollen är komplex, någon anser att                

lärarens personlighet är det centrala för gott ledarskap medans någon annan verkar mena             

att man måste lägga det personliga åt sidan för att kunna uppfylla det som förväntas av                

pedagogyrket. Någon pedagog anser att yrkesrollen kan skilja sig från personligheten           
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och utkristallisera sig helt annorlunda från den egentliga personen. 

I resultatet tas också upp olika sätt att närma sig eleverna, beroende på vem pedagogen               

är. Exempel på detta kan vara att vissa pedagoger är mer fysiska med sina elever och                

andra pedagoger närma sig elever genom att samtala med dem. Informanterna anser att             

ett närmande från pedagogen är en nödvändig och viktig del i det dagliga arbetet och               

sättet hur man gör är inte i fokus utan viktigast är att man visar att man bryr sig om sina                    

elever.  

En annan viktig del i resultatet är lärarens olika ledarskap. Här visar resultatet att              

pedagogerna har olika sätt att leda grupper. De är ganska eniga om att en ledare i                

skolväsendet är en person som är varsam om sin auktoritet, en person som eleverna kan               

se som en förebild, anpassningsbar till elevernas behov och en social ledare som anser              

att relationer är nödvändiga och viktiga i pedagogrollen. En person som har både närhet              

och distans till sina elever. 

Två av studiens informanter nämner kort om ämneskunskapens betydelse. Deras          

påståenden motstrider varandra. Ena informanten anser att ämneskunskaper höjer         

utbildningens nivå och att lärarens intresse för ämnet är en stor bidragande orsak till det.               

Den andra informanten anser att ämneskunskap kan läsas och läras in med tiden och inte               

är väsentlig till en början i lärarens ledarskap.  

 

7.2 Resultatet kopplat till mellanmänskliga perspektivet.  
 

I denna studie framkommer det att informanterna värdesätter relationerna till sina elever            

väldigt högt. De nämner att relationerna mellan pedagogerna i skolan varierar beroende            

på pedagogens sätt att bemöta sina elever. Informanterna är i stort eniga om vikten av att                

ha goda relationer med sina elever och påpekar att det är viktigt att lära känna sina elever                 

och på så sätt skapa relationer på ett personligt plan. Synsättet (tanken) att skapa              

personliga relationer till sina elever klingar väl med det mellanmänskliga perspektivet,           

som Buber (2000) skriver om. Buber anser att dessa relationer ska vara äkta och genuina               

och att pedagogen i skolväsendet bör ändra sitt elev-lärare-fokus till person-person-tänk.           

Det är enbart då ett möte mellan två Du:n kan uppstå. Enligt Buber så är möten mellan                 

två Du:n ett möte där personen står i centrum; endast då kan villkoren mellan pedagogen               
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och eleven vara likvärdiga. 

 
Vidare visar resultatet som berör det mellanmänskliga perspektivet att informanterna          

diskuterar lärarens yrkesroll kontra sin egen personlighet. Resultatet visar att          

informanterna har lite olika uppfattningar och upplevelser kring personligheten och          

yrkesrollen. Vissa av informanterna menar att läraryrket handlar om att man går in i en               

yrkesroll och denna skiljer sig helt från deras “riktiga” personer. Andra informanter            

anser att personligheten lyser igenom när man bemöter och arbetar med andra människor             

och att det är svårt att skilja på vad som är yrkesrollen och vad som är ens egen                  

personlighet. Brante (2002) ser i likhet med informanterna svårighet i att skilja mellan             

sin personlighet och yrkesrollen. Han ser att läraren ska ha ett personligt bemötande och              

undvika att gå in i en roll som går för långt ifrån ens personlighet. Han anser att det blir                   

svårt att upprätthålla de olika rollerna och påpekar att ett personligt bemötande och             

tankesätt underlättar lärarens arbete i längden. 

Buber (2006) skriver att en av grundtankarna eller grundpelarna i det mellanmänskliga            

bemötandet är att dessa möten sker mellan två verkliga personer. Med detta menar han              

indirekt att möten som inte sker mellan två riktiga/verkliga personer inte kan klassificeras             

som genuina och äkta möten enligt det mellanmänskliga perspektivet. Författaren anser           

att det mellanmänskliga perspektivet ska locka fram jaget i du:et och menar att             

människor som befinner sig i sina yrkesroller inte kan mötas på ett personligt plan. Detta               

är enligt Buber (2000) väsentligt då man ska släppa förutfattade meningar om vad den              

andra personen förväntar sig av en eller tankar om hur man framställer sig i möten med                

andra människor. 

 
I studien kommer det fram att vissa av informanterna antyder att elever i skolan ska               

känna närhet, värme och kärlek från sina pedagoger. En viktig aspekt i att skapa nära               

relationer, enligt informanterna, är att uppvisa empatiska sidor gentemot sina elever.           

Buber (2006) förstärker deras tankar när han skriver om att våga vara sig själv i mötet.                

För att andra ska våga vara sig själva i mötet behöver de uppleva att du möter dem med                  

öppenhet, värme och tilltro. Något informanterna tycker att pedagoger i relation till sina             

elever bör ha i åtanke. 
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7.3 Resultatet kopplat till bakgrunden 
  
 

Informanternas huvudfokus och det som presenteras i resultatet är informanternas          

upplevelser av vad som kännetecknar ett gott ledarskap i klassrummet. Här kommer jag             

att beröra ledarskapet och olika tillvägagångssätt att uppnå ett gott ledarskapet. 

 
Informanternas upplevelser är att pedagoger inom skolan har olika sätt att bemöta            

elevgruppen och deras ledarskap skiljer sig av olika anledningar. De menar att vissa             

pedagoger använder sig av ett personligt ledarskap där lärarens personlighet syns           

igenom. Andra har ett mer kontrollerat ledarskap där man skapar en viss distans mellan              

läraren och eleven. Informanterna menar att de finns personligheter som inte är lämpliga             

för att leda grupper så de modifierar sitt sätt att vara för att passa in i uppdraget.                 

Resultatet som presenteras ovan visar att en viss tvetydighet finns i informanternas            

upplevelser när det gäller förhållandet mellan personligheten och yrkesrollen. De anser           

att personligheten syns igenom, men att till viss del så bestämmer man sig för ett               

tillvägagångssätt och hur man vill leda och bemöta sina elever Detta tillämpade            

ledarskap behöver inte vara synonymt med hur de är som personer. Maltén (1995)             

skriver att det finns en viss egenart i lärarens ledarskap. Denna egenhet återspeglar sig i               

vilka olika ledarbeetenden läraren uppvisar och antyder att lärarens personlighet inte är            

konstant utan kan förändras med tiden. Det som bidrar till denna förändring, enligt             

Maltén (1995), är lärarens tidigare upplevelser och erfarenheter samt insikter om sin            

personlighet och dess bra och mindre goda sidor. En informant är inne på samma spår               

som Maltén (1995) och menar att ens tidigare erfarenheter om vilka ledare man själv har               

haft påverkar hur man själv är som ledare. Maltén (2000) delar informanternas syn om              

att lärarnas sätt påverkas direkt av ens personlighet. Författaren menar att man kan se en               

tydlig koppling mellan lärarens ledarskapsstil och lärarens människosyn. Malten påpekar          

att människosynen har en påverkan i lärarens sätt att leda och de handlingar läraren              

utför. Den sociala människan, den självförverkligande människan, den        

rationella-ekonomiska människan och den komplicerade människan är de olika sätt på           

vilka mänskligheten kan beskrivas, enligt Maltén (2000) (se i bakgrunden). Författaren           
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förklarar att pedagogers egenheter och olika antaganden och uppfattningar om          

människosynen bidrar till att det finns olika förhållningssätt till ledarskap i klassrummet. 

 

Något som också framkommer i resultatet är informanternas upplevelser av lärarens roll i             

klassrummet. Resultatet visar att i stora drag är informanterna eniga om att de upplever              

att läraren har en auktoritet i klassrummet men att denna auktoritet kan användas på              

olika sätt. Enligt informanterna finns det ett samband mellan auktoriteten och begreppet            

auktoritär. Informanterna menar att dessa begrepp samspelar med varandra men kan           

också ses som separata delar. Deras upplevelse av auktoritära ledare är ganska negativ             

och de beskriver att det är en ledare som är bestämd och leder gruppen enbart utifrån                

sina egna idéer och föreställningar. En mer egensinnig pedagog som har svårt att anpassa              

sig till sina elever är en förtydligande bild av deras upplevelse av en auktoritär lärare.               

Vidare beskriver de att den auktoritära ledaren väljer arbetssätt som passar hens            

uppfattningar när det gäller ledarskap och undervisning. Stensmos (2008) beskrivning av           

det auktoritära ledarskapet liknar informanternas upplevelse av det auktoritära         

ledarskapet som styr och bestämmer i stort sett allt från arbetssätt till arbetsuppgifter och              

eleverna har en väldigt liten påverkan på undervisningen. En informant har en annan             

åsikt och anser att utan den auktoritära delen i sitt ledarskap kan läraren lätt tappa               

kontrollen över elevgruppen och utgången blir oviss för läraren. Någon som har liknande             

åsikter som denna informant är Steinberg (2004). Författaren menar att synen på lärarens             

roll förändrats, att rollen är mer handledande eftersom eleverna ges mer makt och ansvar              

för sin undervisning. Författaren är tydlig i att läraren absolut inte bör tappa sin              

auktoritet gentemot eleverna, eftersom läraren är främst ansvarig för att hålla strukturen            

och leda utbildningen framåt. 

 

Stensmo (2008) nämner ett demokratiskt ledarskap och beskriver det som att eleverna            

ges en mer aktiv roll i undervisning och stöttas att ta mer eget ansvar. Här sker ett                 

samspel mellan läraren och eleverna i syfte att skapa en gemensam bild och struktur för               

utbildningen. Lärarens roll blir i detta fall liknande det Steinberg (2004) beskriver ovan             

och Stensmo (2008) menar att samarbete elever emellan och med läraren är i fokus.              

Informanterna är delvis inne på detta spår när de menar att lärarens roll inte alltid               
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behöver vara central. För att förtydliga detta så visar resultatet att informanternas            

upplevelse av goda ledare inte är enbart de ledare som har en central roll i närvaron i                 

klassrummet. De menar att gott ledarskap kan också uppnås genom att läraren har en              

mer avvaktande roll, i likhet med det Stensmo (2008) beskriver som det demokratiska             

ledarskapet. De anser att läraren kan förmedla struktur och upprätthålla ordning i            

klassrummet genom att vara ett gott föredöme för sina elever. 

Granström (2011) gör ett försök att konkretisera och förklara lärarens komplexa           

uppdrag på ett förståeligt och lättsamt sätt. Han använder begreppen lärarskap och            

ledarskap och hans förklaringsmodell är presenterad i figur 1 som han använder för att              

synliggöra vad som karakteriserar goda och mindre goda lärare. Författaren anser att den             

lärartyp alla bör eftersträva är den som har kunskaper och förmågor i ledarskap och              

lärarskap. Vidare tycker Granström att om kriterierna för dessa begrepp inte uppfylls har             

han svårt att se att man som verksam pedagog kan klassificeras som en god lärare.               

Steinberg (2004) förstärker dessa antaganden om lärare. Han trycker på att även            

ämneslärare kan hamna i en roll som Granström (2011) beskriver som           

katederundervisning. Steinberg (2004) är i enighet med Granström (2011) om att           

läraruppdraget är komplext och man bör ha båda delarna för att vara en skicklig lärare               

(lärarskap och ledarskap). Wright (1984) skriver liknande i sin rapport om stereotyperna            

och anser att det som kännetecknar goda lärare är att de utstrålar värme. Wright menar               

att människors uppfattning av lärare baseras på deras personlighet snarare än deras            

ämneskunskaper. Denna författares rapport är i samklang med och liknar det som            

informanterna i denna studie upplever. 

 
Resultatet i denna studie visar att informanternas upplevelser av vad som kännetecknar            

en god lärare berör i stort begreppet ledarskap. Det som är anmärkningsvärt och             

intressant i studien är att informanterna lägger så liten vikt vid ämneskunskapernas del i              

deras uppdrag när det kommer till ledarskapet i klassrummet. En informant nämner just             

ämneskunskap och upplever att denna bit inte är väsentlig till en början i lärarens              

ledarskap utan kan utvecklas med tiden. Maltén (1995) skriver att en stor del av arbetet               

är att läraren har en bred ämneskunskap och kan förhålla sig till styrdokumenten för att               

kunna erbjuda en god undervisning till sina elever. Granström (2011) beskriver olika            
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typer av lärare som han har stött på inom den svenska skolan. Han anser att alla lärare                 

och utbildningar ska eftersträva att befinna sig i första rutan (i figur 1), där läraren har                

kunskaper och förmågor som hanterar både ledarskapet och lärarskapet. Informanternas          

generella upplevelser av en god lärare, tycks enligt deras utsagor stå i samklang med vad               

Granström klassificerar som en ”hålligångare”. Läraren inom denna kategori är skicklig           

på att finna arbetsuppgifter eller aktiviteter som gör eleverna sysselsatta men brister i             

ämneskunskaperna. Granström menar att undervisningen i det fallet sker på ett ganska            

slumpmässigt sätt, då läraren inte har tillräckliga kunskaper om ämnet den undervisar i.             

En av informanterna nämner kort om ämneskunskaper och kopplar det till lärarens egna             

intressen. Hon menar att införandet av ämneslärare har gjort att hennes studieresultat och             

utbildningskvalitet har ökat. Detta påstående kan kopplas till Granström (2011) och           

Maltén (1995) vilka båda menar att ämneskunskaperna har en betydelsefull roll i            

ledarskapet och utbildningen.  

 

7.4 Resultatet kopplat till tidigare forskning 
 

En av huvudkategorierna som har växt fram i denna studie är det sociala ledarskapet och               

relationsbyggande pedagogiken. Enligt informanternas egna upplevelser om ledarskapet i         

klassrummet så är en god lärare i deras ögon en person som är trygg och medveten om                 

det sociala samspelet. Dessutom har denna lärare goda förmågor och kunskap om hur             

man skapar goda relationer till sina elever och andra i sin omgivning. Deras tolkning och               

upplevelse av begreppet social kompetens är en person som är duktig och kan föra sig i                

sociala situationer, skicklig på att ta kontakt med andra människor och i möten uppvisar              

empatiska sidor (såsom förståelse, lyhördhet och värme). Informanterna uttrycker att          

dessa egenskaper är svåra att lära sig och hävdar att dessa förmågor är något man har                

med sig från barndomen. En informant håller delvis med de andra om att ledarskapet i               

skolan kräver att läraren har en god social kompetens men anser att detta är en förmåga                

som går att öva upp. Frelin (2010) ser relationsskapande som en förmåga kopplad till              

lärarens personlighet. I Frelins studie framkommer det att dessa egenskaper är olika            

färdigheter och kunskaper som kan läras ut och bemästras. Frelin påpekar att lärarens             

relation till sina elever skiljer sig mot andra relationer. Med detta menar hon att relationer               

i skolan är medvetna, och arbetet med relationsskapandet sker på ett professionellt plan             
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och skiljer sig till viss del från de personliga relationerna som består i ett ömsesidigt               

givande och tagande. En informants upplevelse stämmer in på Frelins tankar om            

relationsarbete. Informanten anser att det är viktigt att eleverna upplever att läraren tar tid              

att bry sig om deras tankar och åsikter men menar samtidigt att läraren bör skapa ett visst                 

avstånd till sina elever. 

Aspelin (2011) beskriver det komplexa relationsskapandet och idéerna som forskarens          

synsätt bygger på. Han beskriver att läraren bör ha en förståelse för relationens betydelse              

i skolan och genom detta skapa förutsättningar för att möten ska uppstå. Frelin (2010)              

och Aspelin (2011) är överens om att det ligger i lärarens ansvar att skapa och ge                

förutsättningar och utrymme för att möten mellan eleverna ska kunna äga rum. Aspelins             

tankar skiljer sig något från Frelins professionella synsätt. Aspelin menar att relationen            

och samspelet mellan lärare och elev sker i en likvärdig och ömsesidig delaktighet där              

båda parterna i mötet ses som personer som påverkar mötet på lika villkor, ett möte som                

utvecklar bägge personerna. Frelins (2010) tankar och utgångspunkt är att läraren bidrar            

till elevernas personliga utveckling och inte tvärtom. 

 

Lilja (2013) stödjer Aspelins tankar och vill se uppdraget som mer än att utbilda              

människor i olika kunskaper. Aspelin (2011) benämner dessa skillnader som samverkan           

och samvaro. Aspelins samverkansbegrepp liknar Frelins (2010) tankar om         

undervisningsgemenskaper. Aspelin (2011) menar att samverkan mellan individerna i         

kollektivet och läraren handlar om att närvara i gemensamma sociala processer och            

utföra handlingar tillsammans som främjar utbildningen. Aspelin påpekar att samverkan          

finns i alla former i skolväsendet men anser att likt samverkan ska det finnas en samvaro                

mellan elever och lärare. Samvaro upplever informanterna att det skapas genom att            

läraren tillåter och skapar förutsättningar för annat än utbildning. Att uppnå samvaro            

mellan elever och lärare kan vara att eftersträva att eleverna trivs och har trevligt, menar               

informanterna.  

Studien visar att informanternas upplevelser av gott ledarskap är ett framgångsrikt           

relationsskapande till sina elever. Denna upplevelse finner jag stöd i hos Frelin (2010),             

Aspelin (2011) och Lilja (2013), vilka menar att lärares relationsarbete är en            
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betydelsefull aspekt i lärarens undervisning och personliga utveckling. Frelin (2010)          

menar att vissa elever inte är mottagliga för lärarens undervisning eller ledarskap om             

relationen mellan dem är infekterad och eleverna saknar förtroende för sin lärare. Detta             

förtroende kan byggas upp genom ett uttänkt förhållningssätt i lärarens dagliga arbete. 

  

Informanterna i studien upplever att man skapar förtroende genom att läraren har en mer              

personlig utgångspunkt i bemötandet. De ger konkreta exempel såsom att visar närhet            

genom att vara fysiskt närvarande, lyssna och ta elevernas tankar på allvar, samt att              

läraren utstrålar en värme gentemot sina elever. Ett närmande från läraren är inte             

synonymt med att vara fysisk, enligt informanterna. Närmandet kan också förekomma           

genom att läraren samtalar med sina elever och uppvisar förståelse och ger utrymme för              

deras tankar.  

7.5 Resultatet kopplat till mina egna erfarenheter och lärdomar 
 

Resultatet i denna studie visar en tydlig riktning som klingar väl med det relationella              

perspektivet som genomsyrar denna studie. Min upplevelse av lärare som jag har mött i              

mitt arbete är att de förlitar sig alldeles för mycket på de befintliga grupperingarna och               

relationerna som i sin tur skapar en maktlöshetskänsla i deras roll att vägleda dessa              

relationer. Lärares eget ledarskap är sällan i fokus utan man samtalar oftast om elevers              

förmågor. Frelin (2010) påpekar och uppvisar att ledarskapet och relationsbyggandet är           

olika förmågor som man genom kunskap kan lära sig och jag upplever att detta till stor                

del stämmer. Frelin menar att de befintliga relationerna är ett verktyg och påpekar att det               

finns andra sätt att uppnå goda relationer och arbetsklimat. En av informanterna nämner             

att dessa färdigheter går att lära sig men poängterar att vissa har lättare än andra att lära                 

sig dessa förmågor. Jag anser att man lär sig genom att erfara men ibland kan detta vara                 

till nackdel. Att som nyexaminerad komma ut i den riktiga skolvärlden för att pröva de               

teorier man har läst om och inse den komplexitet som läraruppdraget innebär, kan vara              

en tuff lärdom. Min uppfattning är att man kan uppleva en viss maktlöshet i sitt ledarskap                

och kan då använda sig av auktoritära tillvägagångssätt för att återuppta någon form av              

kontroll. Informanterna i studien har en negativ upplevelse av den auktoritära ledaren            

men jag anser att många tar till denna typ av ledarskap när de är osäkra och inte har de                   

verktyg som (Frelin, 2010) hänvisar till.  
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7.5 Fortsatt forskning  
  
Tidigare forskning som bland annat har använts som stöd för denna studie påpekar att 

relationell pedagogik har en stor påverkan på elevernas resultat. I likhet med Frelins (2010) 

forskning hade det varit intressant att undersöka och synliggöra lärares vardagliga arbete och 

möjligtvis ta fram ett dokumentationsunderlag för att kartlägga relationernas egentliga 

inverkan på skolresultat. Ett eget antagande är att lärare generellt lägger mer tid på 

måluppfyllelse då relationernas betydelse i vissa former är en kraft som inte är lika konkret 

och därmed svår att mäta. Med hjälp av en sådan studie skulle man se hur verksamma 

pedagoger använder sig av dokumentation för att konkretisera relationerna och synliggöra 

deras faktiska påverkan på skolresultatet. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Informationsbrev 
 
Informationsbrev 
 
Jag är en lärarstudent på Linköpings universitet som skriver mitt examensarbete. Min studie kommer att               

beröra lärares upplevelse om vad som kännetecknar god ledarskap. Mitt intresse är att intervjua              
verksamma lärare för att ta del av deras upplevelse kring detta ämne. Information om deltagarna så                
som ålder, lärarbehörighet, ämnesbehörighet, erfarenhet i yrket och era upplevelser kring berörda            
ämnet kommer att utgöra en dela av intervjun. 

 
Studiens huvudsakliga syfte är att ta del av verksamma lärares tankar och upplevelse som berör               

ledarskapet i klassrummet. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i min studie. 

 
● Intervjun beräknas ta mellan 30 - 45 minuter. Plats och datum bestämmer du som deltagare.               

Viktigt är att du väljer en plats som du känner dig bekväm med. 

● Intervjuerna kommer att spelas in i syfte för att underlätta informationshanteringen.           

Inspelningen kommer bara avlyssnas av studenten och transkriberas. Enbart studenten och           

handledaren kommer att få tillgång till denna transkribering. Efter avslutad studie kommer            

inspelningen att raderas. 

● Du som deltar kommer att vara anonym och du har rätt till att avbryta studien utan någon                 

motivering. Ditt deltagande är helt frivilligt. 

 
Denna studie kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linköpings universitet. Är du intresserad                

av att läsa uppsatsen, kan den färdiga uppsatsen skickas till dig. 

 
Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola. Skulle det vara av                

intresse för dig att läsa studien, kan den färdiga uppsatsen skickas till dig. 

 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
 
 

Semir Ajanic, student 
 
Tel: 0734424043 Mail: semaj434@student.liu.se 
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Bilaga B Intervjuguide 
 
Intervjuguide 

Bakgrund 

ålder: 

Behörighet: 

 
Erfarenhet: 

 
Undervisar nu: 

 
Passion: 

 
Intervjufrågorna: 

 
1. Vad är din upplevelse om vad som kännetecknar en bra lärare? 

 
2. Vad är din upplevelse om vad som kännetecknar ett gott ledarskap? Vilka delar ingår i 

ett ledarskap i klassen? 

 
2.1 Hur upplever du att en bra ledarskapsstil i klassrummet är? 

 
2.2. Kan man välja ledarskapsstil? Har valet något med personligheten att göra? 

 
2.3. Kan alla vara en bra ledare? 

 
3. Vilka kompetenser bör en bra lärare ha enligt dig? 

 
3.1. Vilka kompetenser är mindre viktiga hos en bra lärare? 
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Bilaga C Memo 
 
 
 
 

 
 
Kod 

 
 
aspekter 

 
 
Tema 

 
 
Auktoritet 

auktoritär 

gränser 

ödmjukhet 

respekt 

lyhördhet för elever 
Inspiration  

 
 
Auktoritativ 

 
 
Relationell 

pedagogik 

 
 
Relationell 

pedagogik 

 
 
Utifrån elever 

flexibel 

 
 
Anpassningsbar 

 
 
Relationell 

pedagogik 

 
 
bra förebild 

 
visa utan att synas 

eftertänksam 

 
 
Föredömlig 

 
 
Relationell 

pedagogik 
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Social 
kompetenser 

 
kontakt 

förståelse 

empati 

sunt förnuft 
 
social 
förmåga 

 
 
Social 

 
 
Relationell 

pedagogik 

 
 
Yrkesroll 

personlighet 

 
 
Personlig 

 
 
Relationell 

pedagogik 

 
 
Närmande 

beröring 

visa en värme 

lyssnar 

bryr sig 
 
personlig kontakt 

 
 
relationsbyggande 

 
 
 relationsskapande strategier 
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