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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka och få rikare förståelse om lärarstudenters 

tankar och synsätt på begreppet ledarskap. Både om ledarskap generellt och om 

lärarens ledarskap i klassrummet mer specifikt. Studien har genomförts med kvalitativ 

metod, med fenomenografi som analysmetod. Detta för att få ut olika variationer av 

lärarstudenternas syn på lärares ledarskap i klassrummet. Tidigare belagda teorier 

tillsammans med den empiriska undersökningen i denna studie visar att lärarens 

ledarskapsroll i klassrummet är en av de viktigare komponenterna för elevernas 

lärandeutveckling. 

I resultat och analys av undersökningen i studien uppkom två kvalitativt 

skilda, kategoriserade synsätt om lärarens ledarskap. Dessa var: Lärarens ledarskap 

som en ledarstil med auktoritära drag och Lärarens ledarskap som en ledarstil med 

demokratiska drag. Resultatet visade att man som lärare, enligt lärarstudenterna, kan 

anta antingen en auktoritär ledarstil där ledarskapet handlar om att vara professionell 

och inte privat med eleverna. Att sätta regler och att själv ta alla beslut utan elevens 

påverkan i det hela. Eller så kan man anta en demokratisk ledarstil där ledarskapet 

handlar om ett samarbete mellan läraren och eleven där de tillsammans skapar 

gemensamma mål. Samt har en ömsesidig respekt mot varandra och där läraren 

anpassar sig efter elevens behov i klassrummet.  

 Resultatet visade även på en viss problematik inom lärarutbildningen där 

lärarstudenterna anser att de inte får lära sig tillräckligt mycket praktisk kunskap.  

Som ledarskap, konflikthantering, hantering av bedömningar av eleverna med mera. 

Trots att lärarstudenterna känner sig väl utrustade med teoretisk kunskap så är inte 

detta tillräckligt för en blivande lärare att kunna bemästra vad som förväntas av dem i 

sin kommande yrkesroll. Lärarstudenterna behöver därför även en bra grund i den 

praktiska kunskapen. Detta är en problematik som måste uppmärksammas och vidare 

undersökas.  

 

 

Nyckelord: Lärarstudenter, lärares ledarskap/classroom management, ledarskapets 

betydelse, fenomenografi, variationsteori, kognition.  
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1 Inledning 
Ett stort antal av dagens lärarstudenter hamnar i situationer på deras framtida 

arbetsplats, som många av dem inte anser sig vara fullt rustade att klara av. Ingersoll 

(2001) beskriver att upp emot 30 % av de lärarstudenter som tar examen från 

lärarutbildningen och sedan påbörjar sitt arbete inom läraryrket känner sig stressade. 

Detta beror delvis på elevers disciplinproblem, lärarens brist på inverkan i 

beslutsfattande i klassrummet samt lärarens brist på förmåga att motivera eleverna. 

Den höga siffra av lärare som tidigt slutar sin profession inom läraryrket är ett stort 

resursslöseri. För samhället då det innebär förlorade monetära investeringar i 

utbildning, men även för individen själv på så vis att åratal av utbildning går förlorad. 

En av orsakerna till detta kan vara att många av dagens lärarstudenter anser sig ha 

otillräcklig kompetens inom den praktiska kunskapen, som exempelvis 

konflikthantering och ledarskap i klassrummet. Med bristande kompetens inom 

konflikthantering och ledarskap är inte lärarstudenterna rustade till att hantera det 

ansvar de har över elevernas utbildningsutveckling och välmående i klassrummet.  

Lärarutbildningen begränsas idag bland annat av att den inte förmedlar en 

komplett bild av den variation av utmaningar som lärarstudenterna kommer få möta 

senare i arbetslivet (Colnerud, Karlsson & Szklarski, 2008). Lärarstudenten måste få 

mer kunskap om läraryrkets verklighet. Detta kan åstadkommas genom att de får 

utbildas med en kombination av teoretisk och praktisk kunskap. (Selander, 2006).  

Utifrån intervjuer med lärarstudenter kommer följande studie genom en 

fenomenografisk metodansats att analysera vilka synsätt och tankar som uppkommer 

kring ledarskap inom läraryrket. Fokus ligger på lärarstudenternas resonemang om 

ledarskap i klassrummet och om lärarens ledarskap mer specifikt. Inom 

fenomenografin är variationsteorin en grundläggande teori som visar att människors 

upplevelser av ett fenomen i världen varierar och på så sätt kan se olika ut. Det är 

genom variationen som aspekter inom upplevelsen av ett fenomen skiljer sig åt. I och 

med att studien genomförs med en fenomenografisk analysmetod kommer den givna 

variationen av lärarstudenternas tankesätt skänka en bredare bild av hur de ser på det 

givna fenomenet ledarskap. Genom att få mer kunskap om variationen av ett fenomen 

kan man skapa meningsbetydelse kring fenomenet.  

Då studien även tar en kognitionsvetenskaplig inriktning kan man koppla valet 

av analysmetod till att man inom kognitionsvetenskapen sammankopplar olika 
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delvetenskaper som var och en bidrar med olika tekniker, verktyg och ramar för att 

finna förståelse och förklaringar om människans sinne och tankesättets natur. På så 

sätt studerar kognitionsvetenskapen sinnet från olika perspektiv och från olika nivåer 

(Bermúdez, 2010). Variationerna i synsätten av ett fenomen genom variationsteori 

och fenomenografi kan därför användas som en grund för vidare undersökning och 

diskussion av människans sinne inom kognitionsvetenskapen. Samt hur det kan skilja 

sig från olika människor. Utifrån detta skapas då även insikt i vissa delar av 

människans kognition i form av deras tankesätt, trosföreställningar, deras beteende 

och syn på omvärlden. 

Studien kan vara en av flera byggstenar för att få mer kunskap om den 

problematik och de utmaningar som kan uppkomma inom ledarskapssituationer i 

klassrummet, för lärarstudenter idag. Genom att vi i denna studie får veta mer om hur 

lärarstudenter ser på ledarskap i klassrummet kan det bidra till att lärarutbildningens 

kurser i ledarskap kan utvecklas och mer direkt åtgärda eventuella brister och 

felaktigheter i lärarstudenternas konceptualisering av läraren som ledare. Genom detta 

kommer lärarstudenterna att få en tydligare bild av läraren som ledare. Detta kommer 

kunna hjälpa de senare i deras yrkesroll som lärare.  

Studien genomförs inom ramarna för ett större projekt som inriktar sig på att 

försöka skapa medel i form av simulatorer som ska hjälpa lärarstudenterna att utvidga 

sin kunskapsgrund om ledarskap. Detta genom att lärarstudenterna får träna på 

problematiska ledarskapssituationer redan innan de upplever dem i arbetslivet. 

Studien utgår från för-intervjuer inom projektet och utförs innan lärarstudenterna 

tränats genom en simulator som framtagits. Efterintervjuer kring lärarstudenternas 

synsätt och kunskap om ledarskap kommer i framtiden genomföras inom projektet 

efter att lärarstudenterna har tränats genom en simulator. Detta kommer göras som en 

påbyggnad av denna studie. 

1.1 Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och få rikare förståelse om lärarstudenters 

tankar och synsätt på begreppet ledarskap. Både om ledarskap generellt och om 

lärarens ledarskap i klassrummet mer specifikt. Förhoppningen är att studien ska 

skänka mer förståelse om lärarstudenternas syn på deras verklighet i klassrummet. 

Och även att denna förståelse ska kunna leda till att medel utformas för att hjälpa fler 

blivna lärare att kunna hantera utmanande klassrumssituationer. Detta till gagn för 
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både samhället och för de själva. En förhoppning är att de genom detta bättre kan 

uppehålla det positiva klassrumsklimat som behövs för barns lärande och välmående.  

1.2 Frågeställning 

Den genomgående frågeställningen för studien är: ”Vilka synsätt på ledarskap 

framträder ur lärarstudenternas resonemang kring sin kommande yrkesroll som 

lärare?” 

1.3 Avgränsningar 

Studien inkluderar inte skolelevers eller färdigutbildade lärares förståelse och 

synpunkter om lärarens ledarskap i klassrummet. Studien inriktar sig endast på 

lärarstudenter och deras synsätt på ledarskap, lärarens ledarskap i klassrummet 

(classroom management), hur de effektivt leder eleverna i klassrummet samt 

ledarskapets betydelse för eleverna i klassrummet. 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar jag studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa kommer jag 

knyta an till senare i diskussionen och analysen. Jag beskriver hur lärarens kognition 

och expertis inom ledarskap genom åren har studerats. Skillnaden som kan dras 

mellan ledarskap och lärarskap, samt de olika definitionerna som finns om begreppet 

Classroom management, det vill säga lärarens ledarskap i klassrummet. Teorier som 

finns om den demokratiska och den auktoritära ledarstilen och hur lärarens ledarskap 

kan se ut beskrivs sedan. Forskning och teorier som har visat vilken betydelse lärarens 

ledarskap har för eleverna i klassrummet är också en teoretisk utgångspunkt som 

presenteras. Till sist presenterar jag resultat som framkommit från tidigare forskning 

som gjorts om lärarstudenternas tankar och föreställningar om deras utbildning och 

framtida yrke.  

2.1 Lärarens kognition, expertis och ledarskap 

En bredare forskning kring lärares ledarskap har genom åren utvecklats med grund i 

det ökande intresset för de kognitiva aspekterna hos människan. De forskningsfält 

som har studerats inkluderar lärarens kognition, speciellt i utvecklandet av 

lärandeexpertis, emotionella aspekter kring lärare samt deras ledarskap och den 
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påverkan som ledarskapsmetoder och strategier har i klassrummet (Emmer, Stough, 

2001). 

 Shavelson & Stern (1981) samt Peterson & Clark (1978) har forskat kring den 

interaktiva karaktären av lärares beslutsfattande i klassrum. Detta tillsammans med 

vilken roll lärare tar när de ska organisera och genomföra undervisningsaktiviteter. 

Denna forskning inkluderar hur lärare uppfattar och kontrollerar elevernas beteende 

och hur deras planering ändras när en elevs beteende anses vara oönskat. I 

forskningen såg man hur det interaktiva beslutsfattandet direkt påverkade lärarnas 

beteende. Utifrån detta drogs slutsatsen om att lärare är centrala personer i 

aktivitetspåverkan för eleverna och för ledarskap i klassrummet. Genom dessa studier 

skapades en modell av Shavelson & Stern (1981) som beskriver lärares 

beslutsfattande som en process av att integrera kunskap om innebörd av situationer, 

elever, och undervisningssammanhang för att kunna kontrollera och reagera på 

situationer i klassrummet. Modellen visade att Classroom management, det vill säga 

lärarens ledarskap, inträffar i undervisningsprocessen både genom att vara proaktiv 

och reaktiv. En slutsats som drogs efter denna forskning var att lärarens undervisning 

i klassrummet är en kognitivt utmanande process där läraren hela tiden behövs för att 

fatta beslut om undervisningsprocessen och om sitt ledarskap i klassrummet.  

 Om en lärare förstår sina egna lärandestrategier i klassrummet skänker det en 

större insikt om deras egna och andras beteende. Tillsammans med hur detta beteende 

kan påverka undervisningen. En lärare kommer att få uppleva olika förhållanden av 

lärande beroende på vad de fokuserar sin uppmärksamhet på i klassrummet. Till 

exempel om de fokuserar på elevernas beteende, deras mentala processer, eller på 

sammanhangsbundna kommunikations- och sociala interaktioner påverkar det hur de 

kommer uppleva situationen i klassrummet (Augustsson & Boström, 2012).  

  Kompetens definieras som kognitiva förmågor och skickligheter som en 

individ har eller kan skaffa sig. En kompetens tillför att man kan lösa specifika 

problem. Kompetensen en lärare har i klassrummet och i sitt ledarskap, är baserat på 

lärarens kunskapsbas. För en lärare är det viktigt att ha teoretisk och praktisk kunskap 

för att vara kompetent i en klassrumsmiljö. En teoretisk kunskapsbas gör att läraren 

kan utföra processer i att resonera. Som exempelvis att beskriva, analysera och 

motivera teoretisk kunskap, som till exempel sitt undervisningsämne. En praktisk 

kunskapsbas är relevant för lärarens kompetens inom ledarskap och är 

situationsbaserad, intuitiv och taktisk. Detta innebär att läraren kan utöva kunskap 
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praktiskt i form av att till exempel hantera situationer med konflikter, elevers 

beteende med mera (Piwowar, Thiel & Ophardt, 2012). 

Lärarens kompetens inom ledarskap i klassrummet kan effektiviseras på olika 

sätt. Genom att läraren kan träna på olika situationer som kan uppstå i klassrummet 

kan läraren lära sig hur de ska hantera ledarskap. Detta är nyckeldelar i att öka sin 

praktiska kunskap och sin förståelse av ledarstrategier (Grossman, 2005). 

Studier på vad effektivt ledarskap är hos en lärare har visat att de lärare som 

spenderar mycket tid och omsorg i att försöka skapa och undervisa rutiner och 

procedurer i klassrummet till sina elever, kan sägas vara experter med stor kompetens 

inom läraryrket och ledarskap. De lärare som inte försöker, eller inte har kunskap i att 

skapa dessa klassrumsmiljöer sägs vara nybörjare med inte lika stor kompetens. 

Kunskap om sitt eget ledarskap som lärare är en central del av den kunskapsbas som 

behövs i klassrummet. Denna kunskap sägs expertlärare ha. Att ha förståelse för sitt 

eget ledarskap och sin roll i klassrummet är därför centralt för en lärares kompetens. 

Nybörjare i kontrast till experter har dock inte lika stor kunskap och tillit i sin egen 

ledarskapsförmåga. Detta är en anledning till varför de lärare som anses vara experter 

kan ha det lättare att leda en klass de tidigare inte haft (Emmer, Stough, 2001). Enligt 

Berliner (2004) tar det för en lärare ungefär fem till sju år innan de kan skaffa sig hög 

standard av undervisningsfärdigheter, där läraren då inte längre blir överraskad av 

vilka situationer som kan uppstå i skolan och i klassrummet. Denna period kan dock 

minskas eller ökas beroende på hur läraren tränas upp, med olika medel, inför sin 

yrkesroll. 

2.2 Lärarens ledarskap i klassrummet 

Att vara lärare innebär att inneha flera olika egenskaper i klassrummet. Två viktiga 

egenskaper för en lärare att inneha är ledarskap och lärarskap. Inom 

lärarutbildningen kan man inte separera dessa två kunskapsområden. Detta på grund 

av att de tillsammans alltid finns inom ramen för ett bestämt samhällssystem. Det vill 

säga, beroende på vilket samhälle undervisningen sker i kommer detta att påverka hur 

eleverna tar in ny kunskap. Samt hur eleverna tar till sig information och hur läraren 

leder och undervisar (Granström, 2007).  

Granström (2007) definierar kort begreppet lärarskap som: ”kunskap om ett 

kunskapsområde och förmåga att förmedla färdigheter och kunskaper”. Ledarskap i 

klassrummet definieras som: ”kunskap om och en förmåga att kunna hantera 
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grupprocesser och klassrumsinteraktioner”. Lärarens ledarskap innebär att ha 

förmågan att välja goda metoder för att kunna utföra lärarskap. Med goda metoder 

kan läraren förmedla eller vidareföra samhällets värden (Granström, 2007). 

Konceptet om lärarens ledarskap i klassrummet brukar i internationell 

litteratur gå under namnet Classroom management. Definitionen av Classroom 

management varierar men brukar vanligtvis inkludera handlingar tagna av läraren för 

att skapa och behålla ordning i klassrummet och att engagera studenter eller för att 

framkalla deras samarbete (Emmer & Stough, 2001).  

Fokus inom Classroom management ligger på lärarens roll i klassrummet och 

inte på elevernas engagemang eller uppförande. Classroom management kan 

definieras som den huvudsakliga delen i en lärares expertis i att skapa effektivt 

lärande i en klassrumsmiljö. Dock är detta skapande av en god lärandemiljö en av de 

svårare utmaningarna som en lärare måste möta i sitt arbete i klassrummet. Studier 

har visat att svårigheter med lärares försök till att upprätthålla ett effektivt Classroom 

management ligger i korrelation med lärares tidiga utbrändhet och jobbmissnöje. Det 

krävs professionell kunskap och teoretiska ramverk som grund för att en lärare ska 

kunna få goda kompetenser inom Classroom management (Piwowar, Thiel & 

Ophardt, 2012). Piwowar, Thiel & Ophardt (2012) menar att egenskaper inom en 

lärares kompetens av Classroom management, som till exempel flexibel prestation 

och intuitiv förståelse av en situation, inte bara är kopplat med användandet av 

förebyggande strategier. Som exempelvis att skapa regler, övervaka studenters 

beteende eller att skapa en funktionell arbetsgrupp. Utan de menar att det även är 

kopplat med reaktiva strategier, som exempelvis att effektivt kunna hantera störningar 

i klassrummet eller att kunna lösa konflikter. Denna uppfattning säger att Classroom 

management alltså går längre än endast till en form av beteendehantering, och att den 

även ger tilltro till relevansen av lärare – student relationen.  

Hattie (2009) konstaterar genom sina studier om Classroom management att 

lärare – student relationen är en kraftfull moderator av lärares ledarskap. Den mest 

effektiva faktorn för lärares ledarskap i klassrummet är den uppmärksamhet och 

medvetenhet som är situationsbaserad (Hattie, 2009). Med detta menar Hattie (2009) 

att läraren ska ha en ”lämplig mental inställning”. Detta innebär att läraren snabbt kan 

identifiera och reagera på elevers beteendeproblem och att även vara känslomässigt 

objektiv i klassrummet mot sina elever.   
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Enligt Stensmo (1997) är nyckeln till lärarens classroom management en 

förståelse och engagemang för elevernas lärande i klassrummet, både som individer 

och i grupp. Och även hur läraren tar del av klassrumsinteraktionen genom att lyssna, 

övervaka och leda eleverna.  

 Jones (1996) definierade den genomgripande kontexten av Classroom 

management som lärarens egenskaper att kunna skapa och upprätthålla ordning, 

kunna hantera elever i grupp, designa effektiva instruktioner, se elevernas behov och 

effektivt kunna hantera disciplin och anpassning av den individuella eleven. Detta 

genom fem huvudsakliga särdrag (direkt översatt från engelska ur Jones, 1996): 

1. En förståelse av nuvarande forskning och teori inom Classroom management, 

samt studenters psykologiska och lärande behov. 

2. Skapandet av positiva lärar-student relationer. 

3. Användandet av undervisningsmetoder som underlättar optimal inlärning 

genom att grunda sig i akademiska behov som finns hos individuella studenter 

och hos klassen.  

4. Användandet av organisations- och grupp-ledarskaps metoder som maximerar 

handlingsbeteende. 

5. Förmågan att kunna använda sig av en rad rådgivnings- och beteende-metoder 

för att kunna assistera studenter som ständigt demonstrerar i klassrummet eller 

har allvarligare beteendeproblem.  

 

I boken Handbook of Classroom Management (2006) presenteras flera olika 

artiklar och undersökningar som gjorts gällande Classroom management. En 

diskussion om olika synsätt på och definitioner om begreppet Classroom management 

följs genom hela boken. Dessa resulterar i att lärares syn på Classroom management 

ofta kan sträcka sig till att begreppet ses som ”a bag of tricks”. Det vill säga en rad 

knep läraren besitter i klassrummet som går i generationer mellan lärare. Detta istället 

för att begreppet skulle innebära forskningsbaserade principer, koncept och 

färdigheter som läraren skulle ha. Detta synsätt kan grundas i det faktum att forskning 

inom Classroom management har gjorts av forskare inom en rad olika discipliner. 

Samt att begreppet ofta inom vissa discipliner inte är definierat som ”Classroom 

management research” och att det är ett så pass brett ämne att det finns i många olika 

slags artiklar. (Evertson & Weinstein, 2006).  
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 Utifrån de olika definitionerna som finns och diskuteras om Classroom 

management har Evertson och Weinstein (2006) i boken Handbook of Classroom 

Management (2006) definierat begreppet utifrån fokus på läraren. De handlingar en 

lärare gör för att skapa och upprätthålla en klassrumsmiljö som stöder och underlättar 

både elevernas akademiska- och socioemotionella inlärning. Med detta menar 

Evertson och Weinstein (2006) att Classroom management har två distinkta syften: 

det syftar till att både upprätthålla en ordningsam miljö så att eleverna kan få en 

meningsfull akademisk inlärning, samt till att förbättra elevers sociala och moraliska 

utveckling.  

2.3 Demokratisk roll, auktoritär roll och ledarskap  

Ofta kan en lärares ledarskap delas upp i olika stilar. Ofta används begreppen 

demokratisk och auktoritär ledarstil. Enligt Dahar, Faize, Niwaz, Hussain & Zaman 

(2010) definieras en demokratisk ledarstil som en stil där en ledare har förmågan att 

anpassa sitt ledande efter olika situationer och därigenom skapar en större delaktighet 

och samarbete med de individer som de leder. Den demokratiska ledaren har stort 

självförtroende och tillit till den grupp de leder och låter därigenom gruppen vara med 

i beslutsfattandet. Den auktoritära ledarstilen definieras som motsatsen till den 

demokratiska och bygger på att ledaren bestämmer vad som ska ske, vilka beslut som 

fattas utan att rådfråga med gruppen. Den auktoritära ledaren har lite kommunikation 

och samarbete med gruppen de leder. 

Den demokratiska ledaren samarbetar ofta med gruppen genom att själv leda 

men att låta gruppen vara del av beslutsfattandet. Den demokratiska ledaren sprider 

också ut en slags känsla av säkerhet och respekt som gör att gruppen får en känsla av 

frihet och trygghet (Ohlson, 1996). Steinberg (2005) menar å andra sidan att en 

demokratisk ledare är lyhörd, visar hänsyn till eleverna, till deras intressen, behov och 

önskemål och att man som ledare är flexibel.  

Kimber (2005) beskriver i boken Lyckas som lärare den auktoritära ledarrollen 

som tillämpar regler i klassrummet och dess betydelse för eleven i klassrummet. 

Kimber skriver att de regler som en lärare sätter upp i klassrummet ska vara tydliga 

och konkreta. De ska finnas där för att klassrummet ska fungera på ett bra sätt. 

Steinberg (2005) säger också att tillskrivningen av regler kan vara en metod för 

läraren att kunna leda klassrummet. Steinberg menar med tillskrivningen av regler att 

man som lärare tydliggör regler, anger ramar och att man beskriver vilket slags 
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beteende som man förväntar sig att eleverna ska ha i klassrummet. Genom att läraren 

tydligt följer reglerna och skänker ett tydligt ledarskap i klassrummet kommer 

eleverna att lära sig reglerna och då följa dem, vilket kommer skapa en god miljö i 

klassrummet.   

Hersey & Blanchard (1988) menar att en ledare bör anta en viss ledarstil 

anpassat efter hur en situation ser ut. Detta innebär att om gruppen elever har större 

mognad i form av självständigt agerande kommer lärarens ledarroll att avvika lite då 

den kan ha en mer indirekt styrning på eleverna. Om gruppen däremot har mindre 

mognad i självständigt agerande måste lärarens ledarroll vara mer tydlig och 

framträdande och på så vis ha en mer hårdare, direkt styrning på eleverna (Maltén, 

2000). Studier har gjorts som visar att elev – lärarrelationen har formats av ett 

maktförhållande (Steinberg, 2005). Steinberg (2005) skriver att man som lärare vill 

komma ifrån makten som grundmedel för att kunna hålla ordning och arbetsro i 

klassrummet, och att istället se att lärarens ledarskap handlar om ömsesidig respekt 

mellan eleven och läraren. Ohlson (1996) säger att genom att tillföra makt i sin 

ledarroll kan man påverka situationer på så sätt att man kan få individer att utföra 

handlingar. Han skriver också om att det finns en positiv- och en negativ makt som 

handlar om att antingen påverka eleven till att utföra goda handlingar eller genom att 

missbruka makten och inte alls ta hänsyn till elevens åsikter i klassrummet. 

2.4 Ledarskapets betydelse i klassrummet 

Flera olika teorier om vilken betydelse lärares ledarskap har för eleverna i 

klassrummet har utvecklats genom åren. I betraktande av den komplexitet som finns i 

klassrum, i skolan, anses det inte vara en överraskning att hantering av beteende och 

elevdisciplinproblem är det som främst oroar elever, lärare, föräldrar och 

skoladministratörer. Utifrån klassrumsstudier som gjorts under åren anses den tid som 

tilldelats till inlärningsaktiviteter för eleven att ligga i genomsnitt på 60 procent av 

den tid som eleven spenderar i skolan. Dock har det visats att den tid som eleverna 

faktiskt är engagerade i inlärningsaktiviteterna i genomsnitt ligger på 30 procent av 

den tid de spenderar i skolan. Detta har väckt en rad olika frågor om varför elever inte 

är mer engagerade i skolan och hur skolan kan se till att de blir det (Cangelosi, 2008). 

 Att elever väljer att inte kooperativt delta i inlärningsaktiviteter är ofta på 

grund av att de finner aktiviteterna som ointressanta, och att de känner att de inte 
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direkt får ut något av det. Läraren måste i dessa situationer leda eleverna på så sätt att 

de blir motiverade (Cangelosi, 2008).  

 I boken Classroom management strategies (2008) diskuteras olika förslag på 

hur elevernas engagemang i deras inlärningsaktiviteter skulle kunna öka. Vissa 

forskare föreslår att både skolåret och skoldagarna ska förlängas för att på så sätt få 

mer inlärningstid för eleverna. Andra menar att det inte behövs en förlängning av 

dagar eller år utan att problemet går att lösa genom att lärare använder sig av effektiv 

planering och organisering. Cangelosi (2008) menar att genom att tillföra ledarskap 

tillsammans med disciplintekniker in i lärarrollen kan lärarna leda eleverna till att bli 

engagerade i inlärningsaktiviteter i mer än 90 procent av den tilldelade tiden som 

finns för en dag. Detta visar hur stor betydelse lärarens ledarskap har för eleverna i 

klassrummet. 

Hattie (2009) menar att lärarens ledarskap är en grundpelare för elevers 

lärande i klassrummet. Detta i och med att läraren är den mest kraftfulla influensen 

eleven har inom lärande. Hattie (2009) visar i sin forskning ett statistiskt samband 

mellan viss typ av ledarskap och elevresultat. Dock påpekar han också att sambandet 

automatiskt inte innebär att det måste finnas en orsak – verkan relation. I sina studier 

menar han att för att få bäst elevresultat i klassrummet måste läraren kombinera 

ledarskap med de olika faktorer som har visat sig betydelsefulla för en lärares arbete 

som positivt kan påverka elevernas prestation. Som till exempel motivation i 

klassrummet.   

 Lärarens ledarskap i klassrummet påverkar hur lärare – student relationen kan 

se ut, vilket är en viktig aspekt inom elevernas lärande. Samarbetet mellan läraren och 

eleven skapar en klassrumsmiljö som främjar lärandet (Piwowar, Thiel & Ophardt, 

2012). Lärare är ofta ansvariga för elevers individuella lärarsituationer i klassrummet 

(Augustsson & Boström, 2012). Flera studier har visat att om en lärare har ett 

framgångsrikt ledarskap i klassrummet förbättrar det elevernas akademiska inlärning 

genom att det påverkar deras engagemang, uppmärksamhet och motivation, positivt 

(Piwowar, Thiel & Ophardt, 2012).  

 Enligt Emmer & Stough (2001) är det många gånger självklart att oavsett 

vilken lärande situation som finns i ett klassrum så måste eleverna vara engagerade 

för att en inlärning ska ske. För en lärare att kunna hantera olika situationer och 

konflikter som kan distrahera elevers inlärande är en god kompetens inom Classroom 

management och gör att elevens lärandeutveckling kan bli positiv. Cangelosi (2008) 
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säger att om en lärares erfarenheter tillfredsställer eller frustrerar eleverna i deras 

samarbete i klassrummet beror till stor del på en lärares ledarskapsstrategier och hur 

läraren tillämpar dem.  Om en lärare har en god kompetens inom ledarskap kan 

läraren utrusta eleverna med en inlärningsmiljö som är skapad för god prestation och 

som är fri från störningar, distraktioner och som är till för elevernas trygghet och 

välbefinnande.  

Ledarskapets betydelse i klassrum med elever av lägre socioekonomisk status 

och i högt heterogena klassrum med stor mångfald har genom åren studerats. 

Variationer av vilken vikt som låg på ledarskapets betydelse i klassrummet hittades. 

Vikten av ledarskapets betydelse varierade utifrån elevernas utbildningsnivå, vilket 

ämne de läste och vilken bakgrund de hade. Klassrum med elever som har problem 

med beteende och emotioner kan komma att kräva en kombination av mycket 

struktur, omsorg från lärarna och en anpassad läroplan. De principer som uppkom ur 

studierna visade en sammanhängande bild av hur ett bra ledarskap av läraren kan se ut 

för att få en god klassrumsmiljö. Två övergripande principer hittades för klassrum 

med stor mångfald: (a) bra ledarskap är inte att vara reaktiv utan det är att vara 

förebyggande, samt (b) lärare kan skapa välskötta klassrum genom att de identifierar 

och lär ut önskade beteenden till deras elever (direkt översatt från engelska ur Emmer 

& Stough, 2001).  

2.5 Lärarstudenters tankar och föreställningar om läraryrket 

Ett flertal intervjustudier har gjorts på lärarstudenter genom åren där deras tankar och 

föreställningar om deras framtida yrke har legat i fokus. Paulin (2007) har gjort en 

studie om vägen lärarstudenten tar från att själv vara elev till att bli lärare. Slutsatser 

som drogs ur resultaten var att många av de fortfarande tänkte i ett slags 

elevperspektiv trots att de snart var tvungna att tänka i ett lärarperspektiv. Deras 

elevperspektiv gjorde att de kände igen sig med eleverna. De kunde identifiera sig 

mer med eleverna än med sina framtida kollegor och de hade även mer empati för 

eleverna, speciellt för de med svårigheter i klassrummet. Lärarstudenterna hade inte 

fullt tagit steget mot sin framtida roll som lärare då de hade svårigheter med att se sig 

själva som ledare som skulle vara ansvariga för en grupp elever, och för elevernas 

beteende. De ser eleverna som individer, och inte som gruppmedlemmar. 

Lärarstudenterna hade positiva uppfattningar om att deras ämneskunskap från 

utbildningen kommer räcka för att kunna lära eleverna det ämne de lär ut inom. Dock 
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fanns aspekter inom yrket som de hade större oro över. Till exempel bedömning och 

betygssättning, planering, att motivera eleverna, elevinflytande med mera. 

Lärarstudenterna uppfattade även konflikthantering och föräldramöten som en 

svårighet som de ansåg att de behövde mer träning inom innan utbildningen var klar. 

Utifrån studierna verkar lärarstudenterna ha en realistisk bild över svårigheter som 

kan uppkomma i klassrummet och i deras yrkesroll. Dock får lärarstudenterna 

uppleva verkligenheten av svårigheter och ledarskap först när de kommer ut på sin 

arbetsplats och inte innan i sin utbildning.  

 I Calander, Jonsson, Lindblad, Steensen & Wikström (2003) studie 

presenteras statistiska resultat över lärarstudenters föreställningar om yrkeslivet efter 

examen. De lärarstudenter som har en relativt svag tilltro till att deras arbetsliv som 

lärare kommer hålla ända fram till pensionen är 60 procent större än de som har en 

starkare tilltro om ett långt arbetsliv inom läraryrket. Ett väldigt litet antal 

lärarstudenter, färre än var femte, tror på möjligheten till att kunna skapa en karriär 

inom utbildningssystemet. 43 procent väljer att helt avstå från påståendet. 

Lärarstudenterna har en ganska svag bild av sitt karriärval som lärare, då många av 

dem anser att efter 10 år kommer de arbeta inom en annan yrkesbransch. Majoriteten 

av lärarstudenterna ser en möjlighet att använda sig av lärarutbildningen inom andra 

arbetsområden. Skillnaden inom framtidsföreställningarna hos lärarstudenterna är 

ganska olika. Tankarna går dock ofta kring hur länge de kommer stanna inom sin 

yrkesbransch eller hur de ska kunna hantera elever, konfliktsituationer, ledarskap eller 

föräldrar i skolan.  

 Åstrand (2012) presenterar lärarstudenters tankar kring deras utbildning och 

yrkesroll genom att lärarstudenterna fick utvärdera det svenska 

lärarutbildningsprogrammet där de studerade. Resultat visade att lärarstudenterna 

ansåg att lärarprogrammet saknade tillräcklig kompetens i att utbilda lärarstudenterna. 

Speciellt inom konfliktledarskap och konfliktlösningar, som de ansåg skulle vara av 

stor vikt för en lyckad ledarroll senare i yrkeslivet. Lärarstudenterna tyckte dock att 

lärarna inom lärarprogrammet hade god kompetens i att lära ut teoretisk kunskap och 

hur lärarstudenterna som framtida lärare på bästa sätt skulle lära ut sitt ämne. Samt 

hur man ska förbereda och planera teoriundervisningar. Andra föreställningar som 

kom fram hos lärarstudenterna var att de inte kände sig tillräckligt rustade för att klara 

av den ledarskapsroll som förväntades av dem. Inte heller kände de att de hade 

kompetens om hur man kan uppnå elevernas välbefinnande eller föräldrarnas nöjdhet. 
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Trots detta kände lärarstudenterna sig säkra i sin förmåga att kunna tänka 

demokratiskt och att kunna hantera det samarbete som finns i skolan mellan lärare och 

rektorer. Tankar om deras framtida yrkesroll visar att det finns vissa kritiska aspekter 

inom lärarprogrammet som kan behöva utvecklas till det bättre. Många av 

lärarstudenterna kände sig osäkra inom många aspekter, men en slutsats drogs om att 

de ändå kände sig nöjda med sin utbildning och var inom vissa aspekter redo för sitt 

yrkesliv.  

3 Teoretiska perspektiv till grund för den metodologiska och 

analytiska ansatsen 
Efter den relevanta forskningen presenteras i detta kapitel variationsteorins grund i 

den fenomenografiska metodansatsen och varför just variationen av att uppfatta ett 

fenomen är viktigt i en fenomenografisk studie.   

Studiens dataanalys genomförs med fenomenografisk metod. Ett 

grundläggande intresse inom fenomenografiska studier är variationen av sätt som 

människor upplever fenomen i världen. Det är genom variation som aspekter inom 

upplevelsen av ett fenomen skiljer sig åt. Det är just denna variation som en 

fenomenograf strävar efter att förklara (Marton & Booth, 1997).  

Variationsteorin ligger till grund för fenomenografin och är primärt en teori 

om lärande (Marton & Booth, 2000). Till exempel kan den appliceras på studier om 

det avsiktliga lärandet i en klassrumsmiljö. Variationsteorins antaganden om 

lärandeprocesser är att lärande är en process där en människa utvecklar kompetens 

och förmågor för att lära sig att se på saker på ett visst sätt (Wernberg, 2005). Att 

lärandemetoder kräver variation av olika slag och att det inte handlar om att finna den 

bästa eller rätta undervisningsmetoden är något som teorin starkt vill understryka. I 

det ögonblick då det sker en förändring i en människas förståelse av omvärlden så är 

det då vi lär oss något. (Holmqvist, 2004). Då lärarstudenternas synsätt på ledarskap 

är fokus i denna studie ligger variationsteorin som grund för metoden. Detta för att 

förstå hur något framstår i relation till något annat då vissa aspekter skiljer sig åt, då 

de varierar. I detta fall är de varierande aspekterna lärarstudenternas olika synsätt.  

Variationsteorin sammankopplar tre variabler; variation, simultanitet och 

urskiljning. De tre variablerna inom variationsteorin ligger till grund för den 

fenomenografiska analysmetoden. När en människa erfarit en variation av något 
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skapas en förståelse och mening kring det. Vi måste uppleva variationer om ett ting 

för att kunna urskilja det. För att till exempel förstå vad begreppet tre innebär måste 

vi få kunskap om variationer kring det. Till exempel tre äpplen, tre hus, tre bilar och 

så vidare. Detta för att kunna se begreppet i sin helhet och genom det kunna skala ner 

innebörden i variationer för att kunna förstå det bättre (Wernberg, 2005).  

Inom fenomenografin är det viktigt att finna en variation kring det fenomen 

som studeras. Genom att gång på gång studera lärarstudenternas utsagor om ledarskap 

kan en variation inom synsätten framträda. Lärarstudenterna uppfattar omvärlden 

olika beroende på situationen, precis som alla människor gör. Precis som exemplet 

om begreppet tre kan variationer om ett fenomen göra att en människa uppfattar och 

förstår fenomenet olika. Tillsammans med tidigare kunskap och erfarenheter som 

lärarstudenterna har om ledarskap i och utanför klassrummet kan variationer om 

ledarskap skapas, vilket i sin tur kan leda till att studenternas olika synsätt om 

fenomenet kan framträda.  

När det kommer till variabeln urskiljning inom variationsteorin, talar man om 

att; hur en människa uppfattar någonting är beroende av hur man urskiljer delar från 

helheten. Även hur man relaterar dessa delar till varandra och till helheten. En 

människas tidigare kunskaper och erfarenheter påverkar hur man ser på saker och 

ting. Att urskilja delar ur en helhet kan göra att människan skiftar perspektiv i sina 

synsätt om helheten. Även om olika människor befinner sig i samma situation 

urskiljer vi aspekter olika. Detta för att vi faktiskt uppfattar situationen olika 

(Wernberg, 2005). För att få inblick i lärarstudenternas synsätt kring ledarskap, måste 

deras individuella utsagor först urskiljas från helheten. Sedan måste man se hur alla 

individuella utsagor relaterar till varandra och till helheten. Detta för att på så sätt 

kunna bilda kategorier som ska sammankopplas till utfallsrummet som visar deras 

synsätt kring fenomenet. Lärarstudenternas olika utsagor måste ställas emot varandra 

för att verkligen kunna se vad det är som ska urskiljas och vad det är som är relevant 

att urskilja för syftet och frågeställningen.  

Den sista variabeln inom variationsteori är simultanitet. Detta syftar på, att för 

att en människa ska kunna uppleva ett fenomen på ett visst sätt så måste olika faktorer 

kunna urskiljas och även simultant (samtidigt) finnas i medvetandet. Teorin utgår från 

att vi hela tiden är medvetna om det vi upplever just nu, tillsammans med det som vi 

tidigare upplevt. Om vi till exempel går en promenad och möter en väldigt stor hund 

har vi samtidigt i vårt medvetande upplevelsen av en väldigt liten hund, då jämför vi 
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medvetet dessa två för att förstå att vi just då möter en stor hund (Wernberg, 2005). 

Variationen och urskiljningen är viktiga aspekter inom den fenomenografiska 

metodansatsen. Så är också simultaniteten, då den beskriver hur vi människor faktiskt 

jämför med tidigare erfarenheter och kunskap, samtidigt som vi försöker urskilja 

något i nutid. Vid försök till att finna variationer och urskiljning av lärarstudenternas 

utsagor kommer samtidigt (simultant) våra kunskaper och tidigare erfarenheter om 

fenomenet påverka hur vi urskiljer något. Vi måste ta hänsyn till att då 

lärarstudenterna resonerade kring fenomenet, och om deras upplevelser av fenomenet, 

fanns även olika faktorer, simultant, i deras medvetande.  

Att koppla samman variationen, urskiljningen och simultaniteten i analys 

kring lärarstudenternas uppfattning av fenomenet ledarskap i lärarens yrkesroll gör att 

vi kan få en inblick i deras synsätt om fenomenet.  

4 Metod 
Metodkapitlet är uppdelat i olika delar. Först beskriver jag i Deltagare och urval hur 

jag valt mina deltagare och kort om deras bakgrund. Sedan i avsnittet Datainsamling 

presenterar jag hur data samlades in med en kort beskrivning av intervjuguiden. I 

Dataanalys presenteras den kvalitativa analysmetoden fenomenografi och hur jag i 

denna studie använder den metoden för studiens analys. Dataanalys följs av Studiens 

tillförlitlighet där jag beskriver hur trovärdig studien kan ses. Avslutningsvis i 

metodkapitlet redogör jag för etiska aspekter i Forskningsetiska överväganden. 

4.1 Deltagare och urval 

Urvalet av deltagare i denna studie bestämdes innan studien påbörjats utifrån 

specifikationer om deltagarnas bakgrund. Deltagarna valdes ut utifrån en känd 

egenskap, att de var lärarstudenter som just då läste samma kurs på 

undervisningsblocket ”läraren och lärarens arbete”. I denna kurs läggs det främst 

fokus på lärarens didaktiska och sociala ledarskap och relationen dem emellan. 

Frågor om lärarens roll i klassrummet med relation till ledarskap är något som 

lärarstudenterna får fördjupa sig inom. Kursen handlar om ledarskap i flera 

dimensioner. Målet med kursen är att lärarstudenterna ska få en djupare insikt i 

ledarskapets roll i klassrummet (Lärarprogrammet i Linköping, 2012). Att urvalet 

skedde utifrån den önskade egenskapen gjorde urvalet till ett strategiskt urval (May, 

2001).  
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27 personer deltog vid datainsamlingen, men som urval för studien togs 

slumpmässigt sex personer ut för närmare granskning och analys. Inom 

fenomenografin, som är en tidskrävande analysmetod, kan man acceptera en mindre 

grupp deltagare i urvalet vilket i detta fall gör att sex personer gott och väl räcker för 

denna studie (Stukát, 2005, s. 34).  

4.2 Datainsamling 

Studiens empiri består av semi-strukturerade intervjuer med lärarstudenter. Vid 

intervjustudier kan man som forskare använda olika metoder vid intervjun beroende 

på vilket spelrum man vill ge den intervjuade deltagaren. Man kan säga att ju större 

spelrummet är för deltagaren desto bättre möjlighet till nytt och intressant material 

kan forskaren få. Samtidigt minskar dock jämförbarheten mellan svar, vilket leder till 

att svårigheter till att tolka resultatet ökar (Stukát, 2005).  

Då semi-strukturerade intervjuer har genomförts i denna studie innebär det att 

intervjuaren använder sig av en fastställd intervjuguide med bestämda frågor. Dock 

behöver inte den bestämda intervjuguiden följas till hundra procent. Samtalet i en 

semi-strukturerad intervju är inriktat på bestämda ämnen som forskaren valt ut i 

förväg (Dalen, 2007).  

Intervjuerna utfördes av två personer som turades om att intervjua de olika 

deltagarna. Intervjuerna tog form utifrån en intervjuguide (Appendix I), där frågor om 

ledarskap, relevanta för denna studie, ställdes till deltagaren. Frågorna utformades 

med grund i att de tänkta intervjuresultaten skulle kunna ge svar på studiens syfte och 

frågeställning; ”Vilka synsätt på ledarskap framträder ur lärarstudenternas 

resonemang kring sin kommande yrkesroll som lärare?” Samma intervjuguide 

användes på alla deltagare för att hålla intervjuerna likformiga. Intervjuerna inleddes 

med bakgrundsfrågor om lärarstudenternas utbildning och intressen. Detta för att få 

en översiktlig inblick i deltagarnas erfarenhet inom lärarprogrammet (Appendix I). 

Varje intervju spelades in och tog ungefär 14-40 minuter. Då det var viktigt att genom 

intervjuerna få fram deltagarnas synsätt på ledarskap var inte intervjuarens tankar lika 

framträdande.  

Vid inspelningarna av intervjuerna uppgavs namn på deltagarna för att lättare 

skilja de olika ljudinspelningarna åt. Dessa namn togs sedan bort ur data för att 

anonymisera deltagarna.  
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4.3 Dataanalys 

Den kvalitativa analysmetod som användes i studien är fenomenografi. Kvalitativ 

metod handlar om hur man karaktäriserar och gestaltar något, vilket passar för denna 

studie. Fenomenografin kan ses som en ansats som ryms inom den hermeneutisk-

metodologiska traditionen. Fenomenografins syfte är inte i förstahand att exponera 

essensen hos ett fenomen. Istället är metodens syfte att studera variationen av sätt att 

uppfatta fenomenet (Johansson, 2009). Fenomenografin är empiriskt grundad, oftast 

med intervjuer som datainsamling. Metoden syftar till att finna en beskrivning av 

vilka sätt det finns att uppfatta ett fenomen i omvärlden. Då studien vill beskriva 

lärarstudenters uppfattningar/synsätt på fenomenet ledarskap är fenomenografi som 

analysmetod passande. Den fenomenografiska analysen ger resultat som beskriver hur 

något framstår för människan och inte hur något egentligen är. Den fenomenografiska 

ansatsen innehåller teoretiska antaganden om kunskap, förändringar i kunskap och om 

den lärande människans förhållande till omvärlden (Larsson, 1986).  

Utifrån den fenomenografiska metoden började analysen av data genom att de 

inspelade intervjuerna lyssnades igenom flera gånger. Detta för att få en överblick 

över deltagarnas svar. Sedan följde ett sökande efter övergripande meningsstrukturer i 

intervjuerna med utgångspunkt i individuella uppfattningar. Detta för att finna 

skillnader och likheter i deltagarnas utsagor. Genom detta lyftes individernas synsätt 

därmed från individen. Utifrån detta skapades sedan kvalitativt skilda kategorier där 

liknande individuella synsätt förenades. Kategorierna representerar skilda sätt att 

uppfatta fenomenet ledarskap inom lärares yrkesroll. Kategorierna är tydliga och 

överlappar inte varandra. Ur de ljudinspelade intervjuerna skrevs det ner textutdrag 

till respektive kategori. Detta för att ge tydligare bild av de uttalanden som formar 

kategorierna. Förhållandena mellan kategorierna analyserades sedan och utgjorde då 

utfallsrummet för lärarstudenternas synsätt på vad ledarskap inom lärarens yrkesroll 

är, och hur de olika synsätten förhåller sig till varandra.  

4.4 Studiens tillförlitlighet 

I denna studie utgår utvärderingen av studiens tillförlitlighet utifrån studiens metod. I 

och med att studien har en kvalitativ metodansats kan en utvärdering av reliabiliteten, 

validiteten och generaliserbarheten göras på intervjuteknik och deltagarurval (Kvale 

& Brinkmann, 2011).  
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Reliabiliteten i en studie beskriver hur bra det valda mätinstrumentet är på att 

mäta (Stukát, 2005). I denna studie är mätinstrumentet intervjuteknik. Inom 

intervjustudier behandlas reliabiliteten ofta i relation till frågan om studiens metod 

och resultat kan replikeras och reproduceras vid andra tillfällen, av andra forskare. 

Det handlar även om hur deltagarna kan komma att förändra sina svar under 

intervjun. Samt om intervjutekniken och olika formuleringar av frågor har någon 

inverkan på deltagarnas svar (Kvale & Brinkmann, 2011).  För att försöka uppnå en 

hög tillförlitlighet har jag i denna studie varit tydlig med utförliga beskrivningar om 

metod, syfte och tillvägagångssätt. Detta har jag gjort för att framtida forskning ska 

kunna ske där forskare ska kunna replikera mina metoder så exakt som möjligt och 

utifrån detta även kunna skapa en egen uppfattning av studien.  

Hänsyn måste tas till att det var två personer som höll i intervjuerna. 

Personernas sätt att tala, att ställa frågorna på eller sätt att ställa ledande frågor kan 

påverka deltagarnas svar. Då intervjuerna hölls strikt efter en intervjuguide var det 

tänkt att inga extra frågor skulle ställas av intervjuarna. Fokus låg på deltagarnas 

resonemang kring de frågor som ställdes och det var upp till deltagaren om de själva 

ville utveckla svar och berätta mer. Då intervjuarna ibland ställde korta följdfrågor 

kan det påverka deltagarnas svar. Detta gör att reliabiliteten inom detta område i 

studien kan anses vara tillförlitlig i viss mån, då det är deltagaren som har den 

huvudsakliga påverkan på deras svar, men att viss påverkan kan ha kommit från 

intervjuarnas följdfrågor. De sex deltagarna som deltar i denna studie kan anses vara 

ett lågt antal för att uppnå en god tillförlitlighet i resultaten, men då studien grundar 

sig i intervjuer hade det varit svårt att få ut så bra och övergripande analys som 

möjligt om antalet deltagare hade varit fler (Stukát, 2005). 

Enligt Stukát (2005) är reliabiliteten en nödvändig förutsättning för 

validiteten. Definitionen av validiteten i en studie är att det anger om man mäter det 

som man avser att mäta. Validiteten är viktig för studiens värde och man som forskare 

måste hela tiden fråga sig om man undersöker det man verkligen vill undersöka.  

Enligt Alexandersson (1994) innebär trovärdigheten i en fenomenografisk 

studie att säkerhetsställa att kategorierna för synsätten motsvarar lärarstudenternas 

uppfattningar i relation till studiens syfte. En viktig aspekt är att kategorierna inte får 

överlappa varandra. I processen av analys har jag noggrant sorterat lärarstudenternas 

uttalanden. Sorterat in de i passande kategorier och noga tänkt över kategoriernas 

rubriker. Detta för att kvalitativt skilja kategorierna åt och på så sätt även uppnå de 
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krav som ställs inom fenomenografin. Med hjälp av en tydlig metod med studiedesign 

och tillvägagångssätt kan validiteten bli hög för studien. Detta på grund av att jag 

undersöker det som jag i denna studie faktiskt vill undersöka.  

I en undersökning måste man utöver reliabilitet och validitet resonera kring 

generaliserbarheten, det vill säga vem eller vilka de resultat man får fram egentligen 

gäller för. Som forskare får man fråga sig om resultaten endast gäller för den 

undersökta gruppen eller om de kan generaliseras (Stukát, 2005). Målet med den 

fenomenografiska metoden är att finna kvalitativt olika uppfattningar/synsätt som 

täcker den större delen av variationen som finns i synsätten hos gruppen man har 

studerat (Stukát, 2005). I metod-delen i studien beskrivs analysens tillvägagångssätt 

med fenomenografin tydligt. Målet är att få en bild av lärarstudenternas synsätt på 

ledarskap. Då urvalet av deltagare är litet men representativt för syftet kan 

generaliserbarheten visa att deltagarnas svar i viss mån kan användas vid 

generalisering av lärares synsätt om ledarskap. Dock är det svårt att uttala sig om 

detta i och med att kvalitativa intervjuer inte behöver ge ”sanna” svar. Vad säger det 

att det deltagarna säger stämmer med verkligheten och vad säger att vi kan 

generalisera dessa svar över alla lärarstudenter? Inom denna studie är resultaten till 

för just forskarens och projektets inblick i fenomenet lärares ledarskap i klassrummet, 

och hur man kan utveckla kunskap inom detta, för att i framtiden om möjligt, kunna 

utveckla lärarstudenternas förberedelser inom ledarskap.  

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Etiska aspekter är viktigt att ta hänsyn till inom all forskning. Enligt Vetenskapsrådet 

(2007) beskrivs fyra huvudkrav att ta hänsyn till inom forskningsetiska principer. 

Dessa fyra är: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I denna studie har dessa etiska huvudkrav följts på följande vis: 

Informationskravet definieras enligt Vetenskapsrådet (2007) som: ”Forskaren 

ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”. 

Då studien startade informerades deltagarna om vad studien gick ut på med det 

allmänna syftet och hur tillvägagångssättet skulle genomföras. Deltagarna 

informerades om vilka villkor som gällde för deras deltagande, att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst.  

Samtyckekravet definieras på följande vis: ”Deltagare i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2007). Då studien 
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tog fart inhämtades ett samtycke från deltagarna om deras medverkan i studien. 

Deltagarna informerades om att de hade rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skulle delta. Då samtycke utfärdades mellan studiens 

informatör och deltagaren avgjordes också vad och hur mycket deltagaren skulle få 

information om. En komplikation med denna riktlinje är ofta att forskaren inte fullt 

vill avslöja studiens syfte då det kan påverka det datamaterial som samlas in (Kvale & 

Brinkmann, 2011). Då data i denna studie samlades in genom intervjuer där frågor 

relevanta till syftet ställdes, fick deltagarna veta det hela syftet då det inte ansågs ha 

negativ inverkan på data.  

Konfidentialiteten definieras av Vetenskapsrådet (2007) med orden: 

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

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem”. För studien adresserades konfidentialiteten på så vis att under 

hela analysen av datainsamlingen hanterades information rörande deltagarnas identitet 

konfidentiellt. Då fokus för studien ligger på lärarstudenters synsätt på ledarskap 

generellt är inte enbart individens enskilda uppfattning i sig viktig som resultat för 

slutanalysen, utan det är kopplingen mellan alla synsätt som är det viktiga. 

Enligt Vetenskapsrådet (2007) definieras nyttjandekravet på följande vis: 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”. De uppgifter som insamlats om studiens deltagare har endast 

använts i forskningsändamål. Uppgifterna har inte använts till kommersiellt bruk eller 

icke-vetenskapligt bruk.   
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5 Resultat 
Resultatet för denna studie har delats in i tre olika övergripande delar. Första delen är 

Resultatöversikt där en sammanfattning av studiens empiriska material presenteras. 

Resultatanalys presenterar en fenomenografisk analys av studiens empiriska material. 

Där presenteras de kategorier som framkommit i analysprocessen med relevanta 

utdrag ur intervjuerna. Avslutningsvis kommer delen Utfallsrummet. Där presenteras 

det hur kategorierna förhåller sig till varandra.  

5.1 Resultatöversikt 

Resultatöversikten är indelad i olika delar som tydligt visar deltagarnas utsagor ur 

intervjuerna. En redovisning av lärarstudenternas synsätt kring vad lärarens ledarskap 

är och dess betydelse i klassrummet presenteras först. Sedan redovisas 

lärarstudenternas utsagor om vilka egenskaper som krävs för lärarens ledarskap. 

Deras synsätt om hur man ska förbereda sig och om de känner sig förberedda på att 

bli lärare presenteras också. Som avslutning i denna del redovisas lärarstudenternas 

utsagor om vilka problem och svårigheter som kan uppstå för läraren i sin yrkesroll 

och i sitt ledarskap. 

5.1.1 Ledarskapets betydelse 

Några av lärarstudenterna menar att lärares ledarskap i grunden handlar om hur man 

som lärare kan leda en grupp elever i och utanför ett klassrum. Läraren måste kunna 

läsa av olika situationer och utifrån dessa sedan kunna anpassa sig och handla utifrån 

vad som verkar lämpligast för just den situationen. Varje klass i varje årskurs är olika 

och lärarens ansvar och ledarskap handlar om att anpassa sig efter elevernas behov i 

klassrummet. En klass kan vara högpresterande så att läraren får anpassa sig genom 

till exempel att ha ett högt tempo i undervisningen eller att klassrummet ska vara tyst 

för läsning. Ett annat klassrum kan vara stökigt där eleverna inte har samma krav på 

sig själva att prestera bra i studier så att läraren får anpassa sig på så sätt att de kanske 

måste lägga mer fokus på att motivera och lugna ner eleverna. En lärarstudent säger 

att man som lärare måste lära sig att anpassa sig i hastiga svängar från timme till 

timme, från klassrum till klassrum, från elev till elev.  

 En lärarstudent framhåller att lärarens ledarskap och dess betydelse i 

klassrummet grundar sig i hur man själv som lärare skulle vilja att ens klassrumsmiljö 

skulle se ut. Lärarstudenten talar om ett slags öppet klassrum där en respekt och 
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gemenskap mellan sig själv och eleverna ska vara självklar. Att man från början som 

lärare sätter tydliga ramar, regler och gränser men att man ändå inte framstår som den 

auktoritära, stränga läraren. Det är viktigt att man som lärare kommunicerar med 

eleven på ett personligt plan, att man inte visar en sträng bild av sig själv som lärare 

utan att man lär känna varandra. En annan lärarstudent menar ungefär samma sak i 

sina utsagor om lärarnas ledarskap och talar då om att ledarskap i sig handlar om 

ödmjukhet och inte heller mycket om auktoritet. Man ska inte som lärare stå som en 

enskild auktoritet framför eleverna, utan lärarens ledarskap handlar om att det ska 

finnas en ömsesidig respekt mellan läraren och eleven där det är viktigt att läraren lär 

känna sina elever för att de ska få tillit till läraren. Tilliten är viktig för att eleven ska 

våga öppna upp sig för läraren både om skolan, deras förväntningar på utbildningen 

och om sig själva så att läraren kan få bättre koll på eleverna för att kunna sätta betyg, 

göra bedömningar och för att kunna känna av klassrummets olika situationer.  

 En annan lärarstudent berättar att lärarens ledarskap och ledarskapets 

betydelse handlar om hur läraren får med sig sina elever i arbetet både i klassrummet 

och utanför klassrummet i andra situationer där läraren har ett ansvar över eleven. 

Läraren ska på så sätt ha en auktoritär roll i klassrummet. En auktoritär roll på ett 

positivt sätt där läraren inte antar en roll av någon som sätter sig över eleverna utan 

någon som faktiskt leder de på ett sådant sätt att de ser upp till läraren, att de kan 

vända sig till läraren med frågor och att läraren på något sätt blir som en förebild för 

undervisningen.  

 Flera av lärarstudenterna påpekar att lärarens ledarskap har olika betydelse i 

olika klassrum och på grund av det måste se olika ut i form av olika ledarskapsstilar. 

Till exempel kan en ledarskapsstil vara en auktoritär eller demokratisk stil, det vill 

säga en strikt eller en mer öppen ledarskapsstil. Det fungerar inte att en lärare har 

samma slags lärar- eller ledarskapsstil i flera olika klassrum. Ingen stil är renodlad 

utan förändras och anpassas utifrån situationer i klassrummet. Enligt lärarstudenterna 

går det inte att säga att man som lärare ska använda sig av en ledarstil i alla klassrum, 

för alla årskurser. Det är viktigt att man som lärare förstår och tar hänsyn till att 

eleverna inte bara ska ses som en social grupp i ett klassrum utan även som individer. 

Lärarens ledarstil måste därför ibland anpassas till elevernas individualitet. Därför är 

det viktigt att läraren inte går in i varje klassrum med samma lärar- ledarskapsstil, 

utan att man som lärare istället hittar stilar som passar för de olika klassrummen. Att 

finna sin ledarskapsstil är inte något man utbildas till menar en lärarstudent, utan det 
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är något som ofta kommer till en när man väl börjar jobba och då får gå från klass till 

klass.  

 Lärarstudenterna anser att det är enkelt i många situationer att kunna se om en 

lärare har en god ledarskapsförmåga i ett klassrum och att kunna se om en person i 

allmänhet har en god ledarskapsförmåga. En lärarstudent menar att man kan se vilka 

människor som har fallenhet för en förmåga till gott ledarskap och vissa som inte har 

det. Att man som lärare har fallenhet för att kunna inta en ledarroll handlar om att 

kunna ha någon slags social rörlighet berättar lärarstudenten. Detta innebär 

exempelvis konfliktsituationer som inträffar i ett klassrum där läraren ska kunna 

urskilja vad som är viktigt och oviktigt i just den situationen och vilken konflikt som 

anses vara mer allvarlig än andra. En lärare kan inte alltid finnas till hands i alla 

situationer under en hel skoldag, men måste ha en kontextuell social förmåga att 

kunna bedöma situationer. Det är de kommunikativa förmågorna som krävs och det 

har vissa lärare svårare för, medan vissa inte har några problem alls med det. De som 

inte har fallenhet för att inta en ledarroll kan även ha svårt att lära sig det. Speciellt 

om avsaknad av mycket vilja och ingen möjlighet för övning finns, säger en 

lärarstudent. 

5.1.2 Egenskaper för att kunna bli en bra lärare 

Flera av lärarstudenterna menar att den viktigaste egenskapen en lärare måste ha för 

att vara bra på sitt yrke och för att kunna upprätthålla sin ledarroll är att de är säkra på 

sig själva och säkra på sin roll i klassrummet. En lärare ska lita på det de själva gör, 

att de gör rätt och att de gör något de kan. En lärare måste ha kännedom om vilka 

egenskaper de är bra på och vilka de är sämre på. Detta för att kunna använda sina bra 

egenskaper för att så bra som möjligt kunna leda elevgruppen samt för att även kunna 

utveckla sina sämre sidor. En av de viktigaste egenskaper som är kopplat till lärarens 

självbild är hur väl läraren kan sitt eller sina ämnen som de undervisar i. Eleven litar 

på att läraren vet vad de talar om vid undervisningen. Detta ger läraren ett ansvar i att 

vara säker på sin teoretiska kunskap i undervisningen.  

 En egenskap som en lärare måste ha enligt flera av lärarstudenter är: att vara 

lyhörd och uppmärksam i alla situationer som kan uppstå både i och utanför 

klassrummet. Detta gentemot eleverna, eller mellan eleverna och lärarna. Detta 

tillsammans med att kunna vara säker i sig själv men ändå formbar och flexibel 

utifrån vilken situation som uppkommer är också något som lärarstudenterna belyser.  
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 Den sociala kompetensen i form av bland annat kommunikationsförmåga 

mellan lärare – elev och lärare – lärare, bemötandet av elever och föräldrar, 

samarbetsförmåga och gruppförståelse är en viktig övergripande egenskap för en 

lärare menar några av lärarstudenterna. Det är utifrån den sociala kompetensen som 

den ömsesidiga respekten mellan läraren och eleven uppkommer. Som lärare ska man 

kunna förtjäna sin respekt och förtjäna sin auktoritet säger en lärarstudent. Att kunna 

lämna klassrummet, medveten om att eleverna har respekt för mig som lärare gör att 

man får kontroll. Vilket är en grundläggande ledarskapsegenskap att ha i 

klassrummet. Som lärare ska man kunna sprida positivitet och motivation till eleverna 

och samtidigt kunna ha kontroll över vad som sker i klassrummet. Respekten ska vara 

ömsesidig. Det är lika viktigt för läraren att försöka se elevernas behov i klassrummet, 

som det är för läraren att kunna skapa en klassrumsmiljö där eleven ser på läraren och 

på sina klasskamrater med respekt. I vissa klassrum, med vissa elever, kan det vara 

svårt för läraren att alltid kunna behålla en god balans mellan att vara professionell 

och personlig men inte för privat. 

5.1.3 Förberedelse för läraryrket 

Då man som lärare ofta själv utvecklar vilken slags lärartyp, ledartyp man blir/vill 

vara under lärarutbildningen och även sedan i arbetslivet. Så menar några av 

lärarstudenterna att man absolut kan förbereda sig för sitt framtida yrke och sin roll 

som lärare. Lärarstudenterna menar att man som lärarstudent får ta del av en hel del 

olika teorier om ledartyper, klassrumssituationer, elevhantering, pedagogik 

tillsammans med praktik i på olika skolor som kan skänka en god förberedande grund 

för en blivande lärare.  

 Att under praktik på skolor få kommunicera och utveckla sin sociala grund 

mellan sig själv som lärarstudent med elever är viktig förberedelse för läraryrket. 

Utvecklandet av en social kompetens och kommunikationsförmåga, anser en 

lärarstudent vara det första steget för en god yrkesförberedelse. 

En lärarstudent berättar att om man som student är lyhörd, tålmodig och utför 

alla moment, samt all den praktik som följer med lärarutbildningen, får man en bra 

grund i framförallt de teoretiska kunskaperna om sitt ämne och om viss elevhantering 

som krävs i läraryrket. Flera lärarstudenter framhåller att de känner sig 

kunskapsmässigt förberedda. De menar att de har tillräcklig kunskap om sitt ämne 

som de ska lära ut, eller att de har en god kommunikationsförmåga och kan föra sig i 
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ett klassrum bland eleverna. Nästan alla lärarstudenter känner sig dock inte tillräckligt 

förberedda. En rädsla för hantering av elevers bedömningsintyg, konfliktsituationer, 

föräldramöten, planering av undervisningsform och dags-, vecko- och års-schema 

finns bland lärarstudenterna. Några av lärarstudenterna menar att inte tillräckligt 

mycket information om dessa olika situationer, hur de ska hanteras har lärts ut under 

lärarutbildningens gång. En del kunskap om bland annat konflikthantering och 

planering kommer man som lärare att lära sig under tiden man arbetar och i möte med 

olika klasser. Dock uttrycker sig en lärarstudent att det känns skrämmande att inte ha 

tillräcklig kännedom om dessa viktiga faktorer innan man börjar sin yrkesroll. 

 Lärarstudenterna berättar att när de går på praktik ute på skolor så får de följa 

en handledare som är lärare för den skolklass man praktiserar hos. Detta för att kunna 

se hur denna lärare hanterar olika situationer i klassen, undervisar, leder och skapar en 

god klassrumsmiljö. Detta anses till viss del vara en god förberedelse för det framtida 

läraryrket, men det är också i viss mån negativt enligt en lärarstudent. Det negativa 

med situationen är att man som lärarstudent ofta påverkas av hur handledaren jobbar 

med klassen och att man ofta vill härma handledaren. Då man som lärarstudent tror att 

handledarens lärarmetod passar bäst i klassrummet, i och med att handledaren verkar 

få den att fungera. Detta gör att man som lärarstudent blir osäker på sin egna ledar- 

och lärarroll vilket kan leda till att man plötsligt känner sig oförberedd för att kunna 

hantera klassen eller för att kunna tillämpa sina egna metoder i andra klasser.  

5.1.4 Problem och svåra situationer i lärarens vardag 

Att inte känna sig tillräckligt förberedd efter utbildningen är ett stort problem för en 

lärare, säger en lärarstudent. Att inte känna sig säker på sig själv i sin yrkesroll eller 

inte säker på att man kan sitt teoretiska ämne tillräckligt bra är något som påverkar 

lärarens roll mot eleverna i klassrummet. Det påverkar också hur eleven riktar sin 

respekt mot läraren. Utifrån denna situation skulle en konsekvens kunna bli att 

eleverna skulle kunna ta över klassrummet då läraren lätt tappar kontrollen på grund 

av sin dåliga självkänsla. En allmän rädsla enligt lärarstudenterna är att just bli 

överkörd av elever eller föräldrar och att då inte kunna hantera situationen. En 

lärarstudent berättar om en lärdom de tidigt fick under lärarutbildningen. Att det 

utöver läraryrket inte finns något jobb där det finns så många olika människor som 

har någonting att säga till om hur du gör ditt jobb. Föräldrar, morföräldrar, 

kommunen, staten, rektorn, skolan och eleven med flera har alla något att säga till om 
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när det kommer till hur en lärare ska göra sitt jobb och hur man på bästa sätt ska 

undervisa. Detta är ett stort problem då det för många lärare är svårt att både 

upprätthålla sin lärarroll samtidigt som de får mycket kritik angående den. 

 Ett annat problem som några lärarstudenter framhåller handlar om hur man 

som lärare ska kunna hantera mångfalden av elever i ett klassrum. Som lärare måste 

man försöka förbereda sig på att möta heterogena grupper med allt vad det innebär. 

Språkliga barriärer hos eleverna, deras bakgrund, olika personligheter med mera. En 

utmaning är just att försöka anpassa sig till vad som händer för eleven utanför 

klassrummet. Det man som lärare inte alltid ser och som eleverna tar med sig till 

klassrummet varje dag och som kan vara något nytt vid varje lektionstillfälle. Om 

man som lärare inte riktigt känner eleverna kan en utmaning vara att försöka förstå 

hur de brukar behandlas utanför skolan. Detta kan göra det svårt för en lärare att veta 

hur man på bästa sätt ska reagera och hantera eleven vid olika situationer som kan 

uppstå. Lärarstudenterna menar att en svår situation som kan uppstå är till exempel att 

man får en elev som har någon slags kognitiv diagnos, elever som gör något som 

anses sticka ut som till exempel raseriutbrott eller mobbing, eller elever som har 

sämre omständigheter i sitt hem. Dessa elever kan göra att läraren måste använda sig 

av andra slags metoder för att kunna hantera konfliktsituationer. Detta blir många då 

en utmaning för läraren om det krävs metoder de inte lärt sig på lärarutbildningen 

eller är vana vid. 

 En vanlig utmaning enligt lärarstudenterna är svårigheten i att alltid försöka 

motivera eleverna i klassrummet. Det är svårt att alltid försöka göra undervisningen 

rolig och intressant under varje lektion, berättar en lärarstudent. Till exempel om man 

är lärare för elever som kommer till lektionerna bara för att umgås med sina vänner 

och inte för att lära sig någonting. Man kan inte som lärare tvinga någon att lyssna 

eller försöka lära sig något. Speciellt kan man inte tvinga en person som inte vill lära 

sig. Att försöka hjälpa en person som inte vill bli hjälpt eller att försöka nå ut till 

någon som inte vill bli nådd är något av det svåraste att hantera för många lärare. 

5.2 Resultatanalys  

Denna del inom resultatkapitlet presenterar en fenomenografisk analys av det 

empiriska materialet som samlats in. Utgångspunkt för analysen är studiens syfte, 

vilket är att undersöka och få rikare förståelse om lärarstudenters tankar och synsätt 

på begreppet ledarskap. Både om ledarskap generellt och om lärarens ledarskap i 
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klassrummet mer specifikt. Det insamlade materialet har analyserats och synsätten har 

delats in i två skilda kategorier där utdrag med synsätt presenteras under respektive 

kategori. Kategorierna är: Lärarens ledarskap som en ledarstil med auktoritära drag 

och Lärarens ledarskap som en ledarstil med demokratiska drag.  

5.2.1 Lärarens ledarskap som en ledarstil med auktoritära drag 

Inom denna kategori finns utdrag av uttalanden som antyder att lärarens ledarskap 

uppfattas av lärarstudenterna som en ledarstil med auktoritära drag istället för en 

ledarstil med demokratiska drag. Lärarstudenterna i studien framhåller under denna 

kategori att en viktig faktor i lärarens ledarskap är just hur läraren ser på sig själv. 

Samt att läraren är säker på sig själv och på sin ledarroll i klassrummet. Detta visar sig 

i Utdrag 1. 
 

Utdrag (1) ”Säker på sig själv” 

Man behöver vara säker i sig själv, man måste vara säker på sig 

själv som en ledarroll, att man litar på det man gör, att man 

gör rätt liksom, att man gör något man kan.  

 
Utdrag (2) ”Ledarskapets kvalité” 

Vilken typ av ledare eller lärare man är, om man är en sådan här 

ledare som använder ett mer humoristiskt sätt att undervisa 

eller leda. Alltså att man spelar mycket på att vara 

humoristisk, och det finns ju vissa som om de skulle försöka att 

undervisa med ett humoristiskt sätt så blir det liksom ingen som 

tar de seriöst. De kan inte hantera det sättet att undervisa och 

leda på. Utan de kanske är bättre om de har en mer 

auktoritetsroll istället.  

 

Vilken slags ledarroll en lärare tar i sitt ledarskap i klassrummet är viktigt för hur 

eleven ska uppfatta utbildningssituationen och lärarens roll i klassrummet menar 

lärarstudenterna (Utdrag 2). I Utdrag 2 uppfattar en lärarstudent vilken betydelse 

kvalitén på lärarens ledarskap har för eleven. Att en auktoritetsroll hos läraren ibland 

kan vara en bättre slags ledarroll för att leda eleverna är något som lärarstudenten vill 

belysa.   
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Utdrag (3) ”I praktiken” 

Min ledarstilstanke har ändrats från att jag började på 

lärarprogrammet. Från att jag alltid har vart sådär, jag har 

vart sådär att i första hand så ska eleverna samarbeta, det ska 

vara sociokulturellt och sådär, man ska sitta i grupper alltid, 

det ska alltid, ja elever ska hjälpa varandra och det är ju 

jätte bra. Men jag var ju ganska sådär att det här skulle vara 

det bästa, men jag har sett att det inte funkar alltid i 

praktiken.  

 

I Utdrag 3 konstaterar och resonerar lärarstudenterna kring hur en klassrumsmiljö och 

hur man placerar ut eleverna i klassrummet kan påverka ledarskapets betydelse för 

eleven. Här uppfattas en demokratisk ledarstil som något som inte fungerar i 

praktiken. Denna uppfattning kommer ut en lärarstudents resonemang kring när denne 

började lärarprogrammet till hur det ser ut idag. 
 

Utdrag (4) ”Få med sig eleverna” 

Hur väl en lärare får med sina elever i klassrummet och allmänt 

också. Som på något sätt en auktoritet i klassrummet, det är 

det jag tänker när jag tänker lärares ledarskap. En auktoritet 

på ett positivt sätt, inte någon som sätter sig över de andra 

utan någon som man kan vända sig till, någon som man kan se upp 

till som elev. Just hur en lärare får med sig sina elever i 

arbetet.  

 

Utdrag (5) ”Sätta regler” 

Att man som lärare från början sätter tydliga ramar och att man 

kommer på regler att såhär ska vi göra.  

 

Utdrag (6) ”Hålla regler” 

Att man är noga med att hålla regler. 

 

Utdrag (7) ”Vem som bestämmer” 

Jag tror att man på nått sätt kan vara tydligt, att man 

bestämmer från början, att när man känner varandra bra så vet 

man var gränserna går.  

 

I Utdrag 4-7 framhåller lärarstudenterna hur den auktoritära ledarrollen är nödvändig 

och hur den används i klassrummet. Egenskaper hos den auktoritära rollen som en 
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grund i lärarens ledarskap kommer fram i lärarstudenternas synsätt när de resonerar 

kring ledarskap. Lärarstudenterna framhåller att man som lärare ska vara en auktoritet 

i klassrummet genom att från början sätta tydliga regler, att man visar vem som 

bestämmer och sedan även håller kvar vid dessa regler och ramar. 

 
Utdrag (8) ”Att ha kontroll”  

Man ska kunna förtjäna sin respekt, förtjäna sin auktoritet, 

det tycker jag är jätte viktigt. Att man ska kunna lämna 

klassrummet utan att det blir krig, man ska kunna ha kontroll 

liksom. Att man dels förtjänar sin respekt och att man har den 

här balansen mellan att vara professionell och personlig, det 

är ju jätte viktigt. Och ha kontroll. 

 
Utdrag (9) ”Inte bli privat” 

Att man som lärare leder och är personlig och professionell men 

man får inte bli privat. 

 

Lärarstudenterna trycker på att det är viktigt att det finns en professionalitet mellan 

dem själva och eleverna, och att läraren inte får bli privat. Den ömsesidiga respekten 

handlar här om att man som lärare ska förtjäna sin auktoritet och utifrån det leda 

klassen. Lärarens kontroll i klassrummet är viktig för lärarens ledarskap. Det handlar 

därför inte bara om att lära känna eleverna och att vara personlig utan att även hela 

tiden ha en ledande roll i klassrummet (Utdrag 8-9). 

5.2.2 Lärarens ledarskap som en ledarstil med demokratiska drag 

Inom denna kategori finns utdrag av uttalanden som antyder att lärarens ledarskap 

uppfattas av lärarstudenterna som ett demokratiskt samarbete mellan läraren och 

eleverna. Detta istället för att läraren själv skulle ha en auktoritär ledarroll.  
 

Utdrag (10) ”Att anpassa sig” 

Jag tänker klassrums, i klassrummet just, hur man leder en 

klass, jag tänker hur man som ledare kanske måste anpassa sig 

till olika klasser. 

 

Utdrag (11) ”Olika klasser” 

Det finns ju många olika klasser, vissa klasser vill ju sitta 

och studera väldigt mycket och väldigt hårt, och då får man 

anpassa sig till det att man, både hastighetsmässigt och att 
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man kanske är mer strikt och tyst i klassrummet och såna saker. 

Och sen samtidigt i nästa omgång att man får in en klass där 

eleverna bokstavligt talat klättrar på varandra, och då får man 

någonstans anpassa sig in, det är ju väldigt hastiga svängar 

som man får anpassa sig i, från timme till timme. Då är det 

väldigt viktigt att man inte går in och är en och samma lärare 

för varje klassrum utan att man hittar en roll för varje klass 

så att säga. 

 

Lärarstudenterna framhåller att något av det viktigaste för de när det kommer till 

lärares ledarskap, är att tänka på att det är viktigt att man som lärare leder sin klass 

och anpassar sin ledarroll efter eleverna i klassrummet. Detta synsätt redovisas i 

Utdrag 10 och 11. 
 

Utdrag (12) ”Mångfalden” 

En utmaning är självklart mångfalden, heterogena grupper som 

man får vara beredd att möta, allt vad det innebär, språkliga 

barriärer, det får man leda. 

 

Utdrag (13) ”Att bemöta elever” 

Man ska kunna bemöta alla elever, ja och veta hur grupper 

fungerar.  

 

I Utdrag 12 och 13 framkommer lärarstudenternas synsätt kring att lärares ledarskap 

innefattar att läraren i klassrummet måste anpassa sig efter både klassrumsmiljö och 

elever. Lärarstudenterna menar att anpassningsförmågan handlar om hur en lärare kan 

bemöta alla elever. Detta tillsammans med att de antar utmaningen att kunna se hur 

klasser kan vara homogena och skilja sig åt på olika sätt. Detta genom språkliga 

barriärer och de bakgrunder som eleverna har.  
 

Utdrag (14) ”Elevernas arbetsplats” 

Ja en ledare som leder klassrummet där, man kan inte bestämma 

allt själv utan där eleverna ska vara med på allting som rör 

deras vardag i skolan för det är ju som sagt på ett sätt, deras 

arbetsplats också, så ser jag det. Framförallt när jag jobbar 

med äldre elever så försöker jag se det som att det här är 

faktiskt deras arbetsplats också och då har de också en, ska de 
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ha ett stort inflytande över hur det ska va, och då måste man 

vara demokratisk, annars så fallerar det. 

 

Utdrag (15) ”Ledarskap som ödmjukhet” 

Jag tänker att ledarskap i sig handlar mycket om ödmjukhet och 

inte så mycket om auktoritet. Det är väl kanske där jag skiljer 

mig från många, för mig handlar det mycket om ödmjukhet till 

eleverna.  

 

Lärarstudenterna framhåller även på olika sätt hur lärarens ledarskap inte grundas i ett 

auktoritärt sätt att leda en klass, utan mer i vad vissa kallar ett demokratiskt synsätt. 

Där är samarbetet mellan läraren och eleven det viktiga för att läraren ska kunna 

använda ledarskap för att leda klassen. Läraren måste ha ta hänsyn till att 

klassrummet också är elevens arbetsplats. Lärarstudenterna anser att det inom lärarens 

ledarskap därför är viktigt att läraren har kontakt med eleven på en djupare nivå än 

endast på en professionell nivå. Dessa synsätt redovisas i Utdrag 14 och 15.  
 

Utdrag (16) ”Lär känna eleverna” 

Jag är väl inte en sån som kanske tror att man ska ha enskild 

auktoritet, att man ska stå där framme och leda klassen, utan 

jag tror att man leder bäst genom att lära känna eleverna via 

ödmjukhet, och att man har gemensamma mål och att man lär känna 

eleverna helt enkelt.  

 

Utdrag (17) ”Att öppna upp sig” 

Jag måste veta vad de vill ha ut, jag måste lära känna de, och 

för att lära känna de så måste jag ju också respektera de för 

att de ska vilja öppna upp sig för mig om deras mål och 

samtidigt om, tycker jag är viktigt, om de har problem hemma så 

måste de kunna känna att de kan prata med mig om det. Det 

handlar inte om någon uppfostran utan om var de står någonstans 

i livet så att jag ska kunna göra mitt yttersta jobb för den 

individen.  

 

I Utdrag 16 och 17 menar lärarstudenterna att ledarskap handlar om att det ska finnas 

ett samarbete med en respekt och ödmjukhet mellan läraren och eleven. Detta istället 

för att det ska finnas en enskild lärarauktoritetsroll. Detta ska ge eleven en tillit till 

läraren så att de vågar öppna upp sig och då kunna lita på lärarens ledarskapsroll i 



 37 

klassrummet. Flera lärarstudenter anser även att läraren måste lära känna sina elever 

för att kunna leda och förstå dem. För att genom detta då kunna göra sitt yttersta jobb 

för varje individ.  
 

Utdrag (18) ”Social förmåga” 

Har jag ingen social förmåga så kan jag inte få ömsesidig 

respekt, får jag inte ömsesidig respekt så kan de inte lita på 

mig och då kan jag inte lära ut till dem. 

 

En annan viktig faktor för ledarskap som en lärarstudent lyfter fram är den sociala 

förmågan som måste finnas inom lärares ledarskap i interaktionen med eleverna. I 

Utdrag 18 framhåller lärarstudenten att om en lärare inte har en social förmåga så kan 

denne inte få ömsesidig respekt mellan sig och eleven. Då kan inte heller eleven få 

tillit för läraren och läraren kan då inte lära ut till dem.  

5.3 Utfallsrummet 

Denna del inom resultatkapitlet presenterar de två kategoriernas struktur och relation 

till varandra. Utfallsrummet visar alltså hur kategorierna med lärarstudenternas olika 

synsätt förhåller sig till varandra (Stukát, 2005). De två kategorier som urskildes ur 

materialet är följande: 

• Lärarens ledarskap som en ledarstil med auktoritära drag. 

• Lärarens ledarskap som en ledarstil med demokratiska drag. 

De två kategorierna visar att studiens fenomen, hur lärarstudenter uppfattar ledarskap 

i lärarens yrkesroll, kan tolkas på olika sätt. Ur resultaten i kategorierna bilder de 

tillsammans en helhets bild av hur fenomenet uppfattas ur ett lärarstudentperspektiv.  

 I nedanstående tabeller och figur visas relationen mellan olika 

meningsuppbyggnader av de kategorier tillsammans med respektive synsätt ur 

lärarstudenternas utsagor som har tagits fram.  

I Tabell 1 sammanfattas resultaten ur delkapitlet Resultatanalys. I denna tabell 

visas de två kategorierna som övergripande teman med varsina del-kategorier. Det 

visas även utdrag av synsätt som faller in under den kategorin och den del-kategori de 

hör hemma under. Dessa utdrag hittas även under kapitlet Resultatanalys. 

Ur kategorin Lärarens ledarskap som en ledarstil med auktoritära drag 

(kategori Auktoritär) skapas de två del-kategorierna; Regelbaserad ledarskap (synsätt 

A) och Professionellt ledarskap (synsätt B). Dessa två del-kategorier innehåller de 
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synsätt som har framkommit ur intervjuerna med lärarstudenterna. Inom varje del-

kategori kan tecken på auktoritära drag i hur lärarstudenterna ser på lärarens ledarskap 

urskiljas. Synsätten handlar om att man som lärare sätter tydliga ramar och regler från 

början och att man håller dessa regler i klassrummet. De handlar även om att man 

som lärare ska leda med en professionalitet och en personlighet, men att man inte får 

bli privat. Något som också kommer fram i synsätten är att lärarens ledarskap handlar 

om att ha kontroll. Ur kategorin Lärarens ledarskap som en ledarstil med 

demokratiska drag (kategori Demokratisk) skapas de två del-kategorierna; Elev-

anpassat ledarskap (synsätt C) och Ömsesidig respekt i ledarskap (synsätt D). Dessa 

två del-kategorier innehåller på samma sätt som i den andra kategorin de synsätt som 

har framkommit ur intervjuerna med lärarstudenterna. Inom varje del-kategori kan 

demokratiska drag urskiljas från hur lärarstudenterna ser på lärarens ledarskap. 

Synsätten handlar om hur man som lärare leder en klass genom att man anpassar sig 

efter hur eleverna är i klassen och utifrån att det kan vara homogena klasser där man 

som lärare får möta olika personligheter hos individerna, språkbarriärer med mera. Ur 

lärarstudenternas synsätt kommer det även fram att man som lärare leder bäst genom 

att lära känna eleverna via ödmjukhet och att man på så sätt kan skapa en respekt 

mellan varandra med gemensamma mål om utbildningen.  

 

Kategori Del-kategori Synsätt om ledarskap i 

lärares yrkesroll 

 

Auktoritär 

 

Regelbaserat ledarskap 

A: Att man som lärare från 

början sätter tydliga ramar 

och att man kommer på 

regler att såhär ska vi göra. 

  A: Att man är noga med 

att hålla reglerna. 



 39 

  

Professionellt ledarskap 

B: Att man dels förtjänar 

sin respekt och att man har 

den här balansen mellan 

att vara professionell och 

personlig, det är ju jätte 

viktigt. Och ha kontroll. 

 

 

 

  

 

Demokratiskt 

 

Elev-anpassat ledarskap 

C: Hur man leder en 

klass, jag tänker hur man 

som ledare kanske måste 

anpassa sig till olika 

klasser. 

 

  C: Heterogena grupper 

som man får vara beredd 

att möta, allt vad det 

innebär, språkliga 

barriärer, det får man leda 

  

Ömsesidig respekt i 

ledarskap 

D: man leder bäst genom 

att lära känna eleverna via 

ödmjukhet, och att man 

har gemensamma mål och 

att man lär känna eleverna 

helt enkelt.  

 
Tabell 1: Presentation av två kategorier tillsammans med del-kategorier och utdrag av 

lärarstudenternas synsätt på ledarskap i lärarens yrkesroll tillhörande respektive kategori och del-

kategori. Dessa synsätt är ordnade efter A-D. 

Vidare i Tabell 2 beskrivs de två kategorierna mer detaljerat utifrån 

lärarstudenternas synsätt med refererande och strukturerande aspekter. Synsätten har 

ordnats efter A-D som från början kommer ur Tabell 1. De refererande aspekterna för 
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varje synsätt är utdragen ur lärarstudenternas utsagor från intervjuerna (kan också 

avläsas under Synsätt av lärares ledarskap, Tabell 1). I kolumnen Strukturerande 

aspekter ges en beskrivning av vad synsättet fokuserar på.  

I kolumnen Horisont kan man avläsa om synsätten är externa eller interna. 

Förhållandena mellan de externa och interna synsätten beskriver utfallsrummet (Figur 

1) och beskriver då alltså hur synsätten förhåller sig till varandra, hur den logiska 

relationen mellan de ser ut. 

Synsätt Refererande 

aspekter 

Strukturerande 

aspekter 

Horisont 

 

A 

Att man som lärare 

från början sätter 

tydliga ramar och 

att man kommer på 

regler att såhär ska 

vi göra. 

Fokuserar på att sätta regler 

och tydliga ramar. Och att 

försöka hålla reglerna i 

klassrummet. Lärarens 

ledarskap genom att få med 

sig eleverna i klassrummet 

genom att vara säker i sin 

ledarroll 

 

Extern 

 

B 

Att man dels 

förtjänar sin 

respekt och att man 

har den här 

balansen mellan att 

vara professionell 

och personlig, det 

är ju jätte viktigt. 

Och ha kontroll. 

Fokuserar på att ha kontroll 

i klassrummet och att 

genom denna förtjäna sin 

respekt och sin ledarroll. 

Att kunna hålla en balans 

mellan att vara 

professionell, personlig 

men inte privat. 

 

Extern 

Intern 

 

C 

Hur man leder en 

klass, jag tänker 

hur man som 

ledare kanske 

måste anpassa sig 

till olika klasser. 

 

Fokuserar på elevernas 

behov i klassrummet. Att 

kunna anpassa sig efter 

olika situationer och olika 

elever. Att förstå att en 

klass är homogen och att 

elevers inlärning och 

beteende kan skilja sig från 

klass till klass.  

 

Intern 
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Tabell 2: Presentation av två kategorier på en mer detaljerad nivå utifrån lärarstudenternas synsätt A-

D. 

 

Hur lärarstudenternas olika synsätt (Tabell 1 och 2) förhåller sig till varandra 

presenteras i Figur 1. Utifrån relationen mellan kategorierna i utfallsrummet (Figur 1) 

finns det en tydlig koppling mellan lärarstudenternas synsätt på vad lärarens ledarskap 

innebär. Den koppling som gjordes mellan lärarstudenternas synsätt visade att 

lärarstudenternas synsätt på ledarskap med auktoritära drag kunde ses som en grund i 

lärarens ledarskap. Där sedan synsätten på ledarskap med demokratiska drag 

utvecklades utifrån denna grund. Som man kan se i Tabell 2 (synsätt A) där 

lärarstudenterna talar om det regelbaserade sättet att leda eleverna med tydliga regler 

och ramar, ofta kan tolkas som ett smart sätt att ha som grund i sitt ledande av 

eleverna. Detta kan kopplas ihop med synsätten om att läraren ska ha en 

professionalitet i klassrummet (synsätt B). Eftersom att, då läraren har skapat regler 

för klassrummet så uppkommer ett professionellt och personligt ledarskap som 

läraren kan anta. Detta synsätt (synsätt B) karaktäriseras även av att läraren inte får bli 

alltför privat med eleverna utan får hålla elev – lärarrelationen på en professionell 

nivå. Dessa synsätt formar sedan lärarens ledarskap som en form av ledarskap där 

läraren kan anta ett elev-anpassat perspektiv för att komma närmare inpå elevernas 

behov och beteende (synsätt C). Detta för att lättare kunna styra undervisningen. I och 

med detta blir det då också viktigt för läraren att hålla en god elev – lärarrelation med 

ömsesidig respekt och ödmjukhet från lärarens sida (synsätt D). 

 

 

 

 

 

D 

Man leder bäst 

genom att lära 
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Figur 1: Presentation av utfallsrummet som beskriver relationen mellan kategorierna och 

förhållandena mellan lärarstudenternas synsätt (A-D) om ledarskap i lärarens yrkesroll.   
 

Resultaten visar i en övergripande bild att lärarstudenternas synsätt på lärarens 

ledarskap handlar om att man som lärare ska kunna leda olika elever med olika 

beteende i ett klassrum där man får anpassa sig efter den mångfald av elever som kan 

finnas. Detta kan man hantera genom att man som lärare antar en viss ledarroll i 

klassrummet. Antingen kan man anta en auktoritär ledarroll med tydliga regler och 

inte mycket samarbete med eleven vid beslutsfattning. Eller en demokratisk ledarroll 

med ett samarbete och en ömsesidig respekt mellan lärare och elev.  

6 Analys och diskussion 
Diskussionen i denna studie är indelad i två delar. I Metoddiskussion diskuterar jag 

studiens metodologiska val. I Resultatdiskussion analyserar och diskuterar jag kring 

de resultat som uppkommit om lärarstudenternas syn på ledarskap. Detta görs i 

förhållande till studiens teoretiska utgångspunkter och syfte.  

6.1 Metoddiskussion  

Studiens syfte är att få större förståelse om lärarstudenters syn på ledarskap. Både om 

ledarskap generellt och om lärarens ledarskap i klassrummet mer specifikt. Syftet 

handlar också om att försöka se hur dessa synsätt skiljer sig åt. Att studien har sin 

utgångspunkt i fenomenografin är därför lämpligt då jag med hjälp av den 

fenomenografiska analysansatsen har kunnat urskilja och jämföra lärarstudenternas 

synsätt och genom det då kunnat uppnå studiens syfte. 

I denna studie har jag utgått från kvalitativ metod med intervjuteknik för att 

samla in data. I och med studiens omfattning anser jag att de sex intervjuer som 

användes som material var tillräckligt många för att få ihop en tillförlitlig 

undersökning. Då det var två andra personer inom projektet som utförde intervjuerna 

gav det mig i början av studien ingen direkt insyn i vad som hade sagts av 
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lärarstudenterna. Jag känner nu i efterhand att det hade varit önskvärt om jag hade 

varit den som utfört intervjuerna. Detta på grund av att det då direkt hade kunnat 

skänka mig större inblick om hur studiens struktur skulle kunna se ut och om vilka 

delar som är relevanta utifrån intervjumaterialet. Det är också svårt att diskutera de 

två intervjuarnas erfarenhet inom intervjuteknik och att utifrån detta se vilket djup i 

intervjuerna de lyckades få. Eller att se vilket djup jag skulle ha lyckats få om jag 

hade intervjuat lärarstudenterna. Detta gör att efter att ha lyssnat igenom 

intervjumaterialet måste jag genom studien anta att intervjuarna gjorde sitt yttersta 

och att intervjumaterialet på så sätt är en bra grund för studien. Inom fenomenografin 

bör intervjuer vara så djupgående som möjligt för att man ska kunna fånga de synsätt 

som finns. Att använda mig av semi-strukturerade intervjuer där lärarstudenterna fick 

svara efter en intervjuguide (Appendix I) men att de ändå fick utrymme att resonera 

fritt var bra i denna studie. Detta gjorde att intervjumaterialet på så sätt blev aningen 

djupare, vilket i sin tur gjorde att det blev lättare att kunna urskilja lärarstudenternas 

olika synsätt.  

 En aspekt som hade kunnat förbättras, hade varit att intervjuerna kunde gjorts 

av en person istället för två. Detta på grund av att just lärarstudenterna själva fick 

resonera kring fenomenet, vilket gjorde att olika följdfrågor öppnades för 

intervjuarna. Detta gjorde att lärarstudenternas utsagor såg ganska olika ut. Om 

lärarstudenterna hade fått resonera helt själva och om intervjuarna inte ställt olika 

följdfrågor hade man kanske kunnat hitta ännu fler olika synsätt kring samma slags 

frågor.   

 Under tiden som intervjuerna utfördes studerade lärarstudenterna en kurs på 

undervisningsblocket ”läraren och lärarens arbete”. I kursen läggs det främst fokus på 

lärarens didaktiska och sociala ledarskap och relationen dem emellan. Frågor om 

lärarens roll i klassrummet med relation till ledarskap är något som lärarstudenterna 

fick fördjupa sig inom. Det faktum att lärarstudenterna samtidigt som intervjuerna 

utfördes studerade denna kurs kan ha påverkat deras synsätt på ledarskap. Om 

intervjuerna hade utförts då lärarstudenterna inte läst kursen så hade kanske deras 

egna synsätt kring ledarskap, utan någon påverkan av kursens teorier framkommit. Att 

ta hänsyn till att resultaten kan ha påverkats av att lärarstudenterna läste kursen under 

intervjuernas genomförande anser jag därför vara viktigt. Detta på grund av att det gör 

det svårt att besvara frågan om lärarstudenternas egna, verkliga synsätt på ledarskap 

har framträtt ur intervjuerna. Det hade varit intressant för studien att se om det 
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föreligger någon skillnad mellan hur lärarstudenterna såg på ledarskap då de läste 

kursen mot innan de började läsa kursen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att finna lärarstudenternas olika synsätt om ledarskap. Även om 

olika människor befinner sig i samma situation urskiljer de aspekter olika i och med 

att människor uppfattar en situation olika (Wernberg, 2005). Denna teori ligger som 

en grund till studiens undersökning om att se om lärarstudenternas synsätt kan skilja 

sig från varandra. Utifrån en övergripande bild av resultatet kunde två kvalitativt 

skilda kategorier urskiljas utifrån lärarstudenternas synsätt. Dessa kategorier indikerar 

att lärarstudenternas syn om lärarens ledarskap är att en lärare antingen tar en 

auktoritär ledarroll eller en demokratisk ledarroll. Inom den auktoritära ledarrollen 

menar lärarstudenterna att lärarens ledarskap har bestämda ramar och regler för att 

hålla ordning på klassrummet och på eleverna. Medan de inom den demokratiska 

ledarrollen menar att lärarens ledarskap inkluderar ett samarbete mellan läraren och 

eleven, där eleven är med och sätter upp regler och tar beslut. Lärarstudenterna menar 

att man som lärare på olika sätt kan leda eleverna i klassen och att man anpassar sig 

efter situationen. Detta synsätt går i linje med Hersey & Blanchard (1988) teori där 

det beskrivs att en ledare bör anta en viss ledarstil anpassat efter hur en situation ser 

ut. Beroende på hur gruppen med elever är påverkar hur läraren måste anpassa sig 

efter dem. Om gruppen elever har större mognad i form av självständigt agerande 

kommer lärarens ledarroll att avvika lite. Ledarrollen kommer då att ha en mer 

indirekt styrning på eleverna. Om gruppen däremot har en större mognad om 

självständigt agerande måste lärarens ledarroll vara mer tydlig och framträdande. 

Ledarrollen kommer då att ha en mer hårdare, direkt styrning på eleverna (Maltén, 

2000). Utifrån detta kan man anta att en lärare i sin yrkesroll i klassrummet måste 

vara anpassningsbar för många olika situationer. I och med detta kan man säga att en 

ledarroll inte kan vara helt renodlad åt ett slags håll, utan att en ledarroll kan anta flera 

olika angreppssätt.  

Den definition som finns om lärarens ledarskap, Classroom management, 

varierar mellan teorier. Ofta brukar definitionen inkludera handlingar tagna av läraren 

för att skapa och behålla ordning i klassrummet, engagera studenter eller för att 

framkalla deras samarbete (Emmer & Stough, 2001). Denna definition kan tolkas på 

så vis att lärarens ledarroll handlar om att just leda eleverna för att skapa och 
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upprätthålla en god lärandemiljö. I och med detta kan denna teori kopplas till 

lärarstudenternas resonemang kring hur de på bästa sätt ska skapa en god 

lärandemiljö. Samt vilka medel och kunskaper de behöver för att kunna göra detta.  

Dessa synsätt går i linje med att lärandemetoder kräver variation av olika slag 

och att det inte handlar om att finna den bästa eller rätta undervisningsmetoden. Detta 

är något som variationsteorin starkt vill understryka. Teori visar att i det ögonblick då 

det sker en förändring i en människas förståelse av omvärlden så är det då vi lär oss 

någonting (Holmqvist, 2004). Utifrån denna teorigrund inom variationsteorin framgår 

det att en lärares förståelse av att variera undervisningen och även sin ledarroll i 

klassrummet är viktigt för eleven att kunna lära sig något. Det går även i linje med att 

förstå att en människas tidigare kunskaper och erfarenheter påverkar hur man ser på 

saker och ting (Wernberg, 2005). Om en lärare förstår vikten i sin egen roll som 

ledare och genom den förståelsen ser elevernas behov och utifrån det leder i 

klassrummet med olika ledarstilar kommer en god inlärningsmiljö i klassrummet att 

skapas. Det kommer även skänka både utveckling åt läraren och eleven. Jag anser 

utifrån definitionen om Classroom management tillsammans med lärarstudenternas 

synsätt att något av det viktigaste för en lärare är just att kunna skapa och behålla en 

god klassrumsmiljö. Detta både för sin egen fördel för att då kanske kunna reducera 

den kognitivt ansträngande processen att leda en klass. Men även som en fördel för 

elevernas inlärningsutveckling i klassrummet.  

6.2.1 Lärarens ledarskap som en ledarstil med auktoritära drag 

Inom denna kategori uppkom uttalanden av lärarstudenterna som antyder att de ser på 

lärarens ledarskap som en ledarstil med auktoritära drag istället för demokratiska 

drag. Enligt Dahar, Faize, Niwaz, Hussain & Zaman (2010) definieras den auktoritära 

ledarstilen definieras som motsatsen till den demokratiska och bygger på att ledaren 

bestämmer vad som ska ske, vilka beslut som fattas utan att rådfråga med gruppen. 

Den auktoritära ledaren har lite kommunikation och samarbete med gruppen de leder. 

Denna teori kommer finnas som en grund för denna kategori. Vidare i diskussionen 

kan man se hur lärarstudenternas synsätt faller in under definitionen. Speciellt när det 

kommer till att ledarskapet handlar om att läraren sätter regler och bestämmer över 

vilka beslut som ska fattas i klassrummet. 

Jag tror att det är viktigt för läraren att förstå sin ledarroll i klassrummet för att 

kunna prestera i sin yrkesroll så bra som möjligt. Utifrån lärarstudenternas olika 
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synsätt kan man se att ledarskapsrollen är en viktig komponent i lärarens roll i 

klassrummet. Några lärarstudenter menar att man inte utbildas till att finna sin 

ledarroll, utan att det är något som ofta kommer till en när man väl börjar jobba och 

då får gå mellan olika klasser. Vidare kan vi även se hur lärarstudenterna är överens 

om att en viktig del av lärarens ledarskap är just hur de ser på sig själva och på sin 

egen ledarroll i klassrummet. I ett uttalande säger en lärarstudent att lärarens 

ledarskap handlar om: ”att man litar på det man gör, att man gör rätt liksom, att man 

gör något man kan” (Utdrag 1, s. 32). Detta visar att lärarstudenternas egen självbild 

av deras roll som lärare är viktig för att de ska kunna utföra deras jobb. Detta går i 

linje med vad de tidigare studierna som gjorts på lärarstudenter av Paulin (2007) 

visar. Studierna visar att lärarstudenter ofta känner att de har färdiga kunskaper inom 

sitt teoretiska ämne, men att inom en praktisk kunskap som konflikthantering och i sin 

ledarroll känner de sig inte färdigutbildade. Detta kan ses som en stor problematik 

inom läraryrket. Men även som en brist inom lärarutbildningen som borde 

uppmärksammas. Jag menar; hur ska en lärare som inte fullt känner sig säker på sin 

kunskapsbas och ledarroll kunna leda elever som är där för att bli ledda och 

utbildade? Detta kan vara en anledning varför just dessa lärarstudenter då talar om att 

ledarskapet handlar om att tillämpa en mer bestämd roll med tydliga regler. För att det 

på så sätt då blir svårare för eleverna att göra som de själva vill, eller handla på sätt 

som läraren känner att de inte är rustade för. Genom att lärarstudenten använder sig av 

en auktoritär roll kan konfliktsituationerna minskas. Detta går i linje med Åstrand 

(2012) som i en studie om lärarstudenter menar att de inte kände sig tillräckligt 

förberedda för den ledarroll de förväntades att anta i sin framtida yrkesroll. 

Lärarstudenterna resonerade kring att de dock kände sig förberedda inom sitt 

ämnesval och inom sin teoretiska kunskapsgrund. Dessa synsätt går även i linje med 

lärarstudenternas resonerar kring att de känner att de måste behärska sitt 

ämnesområde i och med att eleven faktiskt litar på att läraren kan sitt område. Om de 

inte kan prestera kunskapsmässigt kommer inte eleven att kunna utveckla sin 

kunskapsgrund och då inte lyckas i skolan. Detta kan då också kopplas till tankesättet 

som finns om att läraren ofta är ansvarig för elevers individuella lärarsituationer i 

klassrummet (Augustsson & Boström, 2012).  

Lärarstudenterna har mycket liknande resonemang kring hur de ser på sin 

framtida kompetens om vad de känner sig mer förberedda för och mindre förberedda 

för. Enligt Piwowar, Thiel & Ophardt (2012) definieras kompetens som kognitiva 



 47 

förmågor och skickligheter som en individ har eller kan skaffa sig och som tillför att 

de kan lösa problem. Lärarstudenternas synsätt går i linje med Piwowar, Thiel & 

Ophardt (2012) som menar att den kompetens en lärare behöver i sitt ledarskap är 

baserat på lärarens kunskapsbas. För en lärare är det viktigt att ha en teoretisk och en 

praktisk kunskap för att vara kompetent i en klassrumsmiljö. Detta för att kunna 

känna sig förberedd för sitt framtida yrke. I och med att de båda kunskapsområdena är 

viktiga för en god kompetens inom lärarens ledarskap i en klassrumsmiljö måste 

läraren kunna hantera både sitt ämne och teoretiska grund väl och även elevernas 

beteende och behov.  

Augustsson & Boström (2012) ovannämnda teori om lärarens ansvar för 

elevers individuella lärandesituationer kan kopplas till fler synsätt om ledarskap som 

uppkom i lärarstudenternas resonemang. Lärarstudenternas resonerade fram att det 

spelar roll vilken slags ledarroll en lärare tar i klassrummet i och med att det är viktigt 

för hur eleven ska uppfatta utbildningssituationen och lärarens roll i klassrummet. En 

lärarstudent uttalar sig på följande vis om en lärares ledarroll: ”att undervisa med ett 

humoristiskt sätt, så blir det ingen som tar de seriöst. Utan det kan kanske vara bättre 

om de har en mer auktoritetsroll istället” (Utdrag 2, s. 32). Här kan man tydligt se hur 

lärarstudenten vill göra skillnader mellan vilka olika roller en lärare kan ta i sitt 

ledarskap i klassrummet. Lärarstudenten menar att ingen elev tar läraren som en 

seriös individ i klassrummet om de undervisar på ett humoristiskt vis. Utan att det 

kanske krävs en auktoritär roll för att kunna bli tagen seriös.  

Genom Augustsson & Boström (2012) kan vi se teorier om att en lärare 

kommer få uppleva olika förhållanden av lärande beroende på vad de väljer att 

fokusera sin uppmärksamhet på i ett klassrum. Till exempel om de lägger fokus på 

studenternas beteende, deras mentala processer eller på deras kommunikativa och 

sociala interaktioner mellan varandra påverkar det hur de kommer uppleva situationen 

i klassrummet. Om en lärare förstår sina egna kognitiva lärandestrategier i 

klassrummet skänker det en större insikt om deras egna och andras beteende. Samt 

hur detta beteende kan påverka undervisningen. Att förstå lärarstudenternas olika 

synsätt och vilka olika variationer av synsätt som uppkommer kan leda oss in på en 

förståelse om hur en person ser på akten i att leda en annan människa och hur man 

som person kan utveckla sin ledarskapsförmåga för olika situationer. Det är viktigt för 

lärarstudenternas ledarskapsgrund genom utbildningen att de ser och förstår 

variationen av synsätt som finns om ledarskap och om vilka olika ledarskapsstrategier 
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det finns att anta. Detta anser jag är något som en lärarutbildning borde ha som 

grundpelare i sitt utlärande av kunskap till lärarstudenterna.  

Lärarstudenterna resonerar kring olika egenskaper inom det auktoritära 

ledarskapet som är viktiga för läraren i sin yrkesroll i klassrummet. De menar att man 

som lärare ska försöka få med sig eleverna i arbetet genom att man från början sätter 

upp tydliga ramar, samt att man kommer på regler om hur eleverna ska bete sig i 

klassrummet. Sedan att man även ser till att man håller fast vid reglerna är viktigt. 

Dessa synsätt kan kopplas samman med Kimber (2005) teori som säger att de regler 

en lärare sätter upp i klassrummet ska vara tydliga och att de då hjälper 

klassrumsmiljön att fungera på ett bra sätt. Genom att läraren sätter upp tydliga ramar 

och tydligt följer reglerna med ett ledarskap i klassrummet, gör att eleverna också 

börjar följa reglerna. Detta gör att en ordningsam miljö kommer skapas (Steinberg, 

2005). Dessa teorier av Kimber (2005) och Steinberg (2005) går i linje med 

lärarstudenternas synsätt på det auktoritära ledarskapet. Innan studien antog jag att 

lärarstudenternas synsätt skulle hamna i någon slags auktoritär vinkel där det 

handlade om att man skulle sätta upp tydliga regler för att kunna hålla ordning i 

klassrummet. Detta tyder på att lärarstudenterna menar att utan reglerna kommer 

undervisningen att fallera i klassrummet. Att reglerna behövs för att eleverna ska 

kunna lära sig bättre och då kunna utvecklas. Jag tror att detta i många fall handlar 

mer om lärarens egen roll i klassrummet, och inte mycket om hur eleven ska lära sig. 

Att läraren kommer in i ett klassrum utan någon vetskap om hur klassen är, vilket 

slags beteende som brukar finnas hos eleverna, eller hur andra lärare har handskats 

med dem måste göra det svårt att själv veta direkt hur de ska leda och utbilda dem.  

En annan viktig aspekt som lärarstudenterna tyckte om en lärares ledarskap 

var att de ansåg att man som lärare skulle vara professionell och personlig men att 

man inte fick bli privat med eleverna. Detta tillsammans med att man som lärare i sitt 

ledarskap ska förtjäna sin respekt, sin auktoritet och att alltid ha en kontroll över 

klassrummet. En lärarstudent poängterade att det är viktigt att när man som lärare 

lämnar klassrummet är medveten om att eleverna har respekt för en. Detta gör att man 

har kontroll. Att en människa har kontroll över en situation och över en viss grupp 

människor kan också liknas vid att människan har en slags makt över situationen och 

gruppen. Detta kan kopplas till Steinberg (2005) forskning som menar att elev – 

lärarrelationen har formats av ett maktförhållande. Att ofta makt har använts i en 

klassrumsmiljö för att kunna hålla ordning på eleverna och på olika situationer i 
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klassrummet. Ohlson (1996) säger att genom att tillföra makt i sin ledarroll kan man 

påverka situationer på så sätt att man kan få individer att utföra handlingar. Utifrån 

dessa teorier som går i linje med lärarstudenternas synsätt om att regler, en 

professionalitet och att en kontroll ska finnas i ledarskapet tror jag att en lärare genom 

sitt yrkesliv någon gång har utövat en maktposition i sitt ledarskap mot eleverna. Jag 

tror att vissa lärare intar en viss maktposition tidigt i deras yrkesliv för att både någon 

gång i livet få testa på att utöva makt och för att det är det sättet de kan anse vara 

nödvändigt vid ledarskap i klassrummet. På grund av detta tror jag även att lärare – 

elevrelationen många gånger har formats av ett maktförhållande.  

Utifrån lärarstudenternas synsätt i förhållande till tidigare forskning tror jag att 

många lärarstudenter antar att en lärare som har en auktoritär ledarstil använder sig av 

makt i klassrummet för att kunna leda studenterna. Det faktum att lärarstudenterna 

talar mycket om att tidigt sätta regler, att visa vem som bestämmer och har kontroll, 

samt att ha den tydliga auktoritära ledarrollen ståendes ovanför eleverna vid tavlan i 

klassrummet visar att deras tankar kan kopplas till hur en maktsituation kan 

uppkomma mellan läraren och eleven. Det är viktigt att man som lärare vet var 

gränsen går gällande att utöva makt går, och vad som är positiv och negativ makt. 

Detta grundar sig i Ohlson (1996) som skriver om att det finns en positiv- och en 

negativ makt som handlar om att antingen påverka eleven till att utföra goda 

handlingar eller genom att missbruka makten och inte alls ta hänsyn till elevens 

åsikter. Detta går i linje med vad lärarstudenterna säger i sina uttalanden: ”Att man 

har den här balansen mellan att vara professionell och personlig men att man inte får 

bli privat” (Utdrag 8, s. 34).  Detta tillsammans med det Ohlson (1996) teori kan 

tolkas som att det är viktigt för en lärare att kunna ha en auktoritär ledarroll i 

klassrummet. Men att det handlar om att kunna leda klassen genom att vara 

professionell, personlig och att kunna hålla en god balans i att vara privat och i att 

utöva en viss maktposition.  

6.2.2 Lärarens ledarskap som en ledarstil med demokratiska drag 

Lärarstudenternas synsätt kring ledarskap i denna kategori innefattade att de ansåg att 

ledarskapet har sin grund i ett samarbete mellan läraren och eleven. Detta synsätt kan 

kopplas till Dahar, Faize, Niwaz, Hussain & Zaman (2010) som beskriver en 

demokratisk ledarstil som en stil där en ledare har förmågan att anpassa sitt ledande 

efter olika situationer och därigenom skapar en större delaktighet och samarbete med 



 50 

de individer som de leder. Den demokratiska ledaren har stort självförtroende och 

tillit till den grupp de leder och låter därigenom gruppen vara med i beslutsfattandet. 

Lärarstudenternas synsätt i denna kategori går i linje med den grundläggande 

definitionen om den demokratiska ledaren.  

 Flera av lärarstudenterna inom denna kategori menar att lärarens ledarskap 

innefattar hur läraren kan anpassa sig och ta beslut utifrån olika situationer och 

klasser. Att det är viktigt att man som lärare går in i en klass och inte handlar eller 

reagerar med samma lärarroll man hade i en annan klass. Man måste ta beslut om och 

anpassa sig utefter elevens behov. Detta i och med att det faktiskt är deras utbildning 

som är det viktiga, menar lärarstudenterna. Dessa synsätt kan relateras till de studier 

som har gjorts angående lärarens beslutsfattande i klassrummet (Shavelson & Stern, 

1981). Studierna visade att läraren var den centrala personen av aktivitetspåverkan 

hos eleverna och vid ledarskap i klassrummet. Detta visades genom att man studerade 

lärarens uppfattande och kontrollerande av elevernas beteende, samt hur deras 

planering kunde ändras när en elev betedde sig på ett icke önskvärt sätt. En slutsats 

som drogs ur studierna som även går i linje med lärarstudenternas synsätt i denna 

studie, är att lärarens roll i undervisningen är en rent kognitivt utmanande process där 

läraren hela tiden måste finnas med för att fatta beslut om undervisningsprocessen och 

om sitt ledarskap i klassrummet. Detta innebär att lärarens roll i klassrummet är en 

ansträngande roll att anta. Detta på grund av att läraren hela tiden måste anpassa sig 

efter situationer och beslutsfattande. Lärarstudenterna anser att förmågan till att ta 

beslut om olika elevers beteende är viktigt för ett gott ledarskap i klassrummet.  

Fler av lärarstudenternas synsätt går i linje med teorin om att lärarens roll är 

en kognitivt utmanande process (Shavelson & Stern, 1981). Synsätt om att det är en 

utmaning för lärarna i deras ledarskap att de hela tiden måste anpassa sig, speciellt i 

och med den mångfald som finns i olika klassrum går i linje med teorin. Här är ett 

utdrag från en lärarstudent: ”En utmaning är självklart mångfalden, heterogena 

grupper som man får vara beredd att möta, med allt vad det innebär, språkliga 

barriärer, det får man leda” (Utdrag 12, s. 35). Eller som en annan lärarstudent säger: 

”Man ska kunna möta alla elever, ja och veta hur grupper fungerar” (Utdrag 13, s. 

35). Dessa synsätt ligger även i linje med vad Emmer & Stough (2001) tar upp i sin 

studie om lärares ledarskap kopplat till hur läraren anpassar sig till och hanterar 

omgivningen. Emmer & Stough (2001) menar att en lärare har en god 

ledarskapsförmåga om de kan hantera olika situationer och konflikter i klassrummet 



 51 

som kan distrahera elevers inlärande. Två övergripande principer som hittades vid 

studier om hur en lärares ledarskap kan användas för att skapa en god klassrumsmiljö 

i klassrum med stor mångfald var: (a) bra ledarskap är inte att vara reaktiv utan det är 

att vara förebyggande, och (b) lärare kan skapa välskötta klassrum genom att de 

identifierar och lär ut önskade beteenden till deras elever. Att tänka igenom varje 

beslut innan man rationellt gör en handling är viktigt för att eleven ska få en tillit till 

läraren så att de ska vilja lösa situationen tillsammans med läraren. Genom att läraren 

kan hantera detta påverkar läraren elevens lärandeutveckling till att utvecklas positivt. 

Lärarstudenternas synsätt om en lärares anpassningsförmåga tillsammans med den 

ovan presenterade tidigare forskningen av Emmer & Stough (2001) kan kopplas till 

studier om ledarskapets betydelse i klassrum med elever av lägre socioekonomisk 

status och i högt heterogena klassrum med stor mångfald. Variationer av vilken vikt 

som låg på ledarskapets betydelse i klassrummet hittades. Vikten av betydelsen 

varierade efter elevernas utbildningsnivå, vilket ämne de läste och vilken bakgrund de 

hade. Klassrum med elever som har problem med beteende och emotioner kan 

komma att kräva en kombination av mycket struktur, omsorg från lärarna och av en 

anpassad läroplan (Emmer & Stough, 2001).  

Flera lärarstudenter menade i studien att om en elev står ut från de resterande 

eleverna i klassrummet i form av att eleven kanske har en kognitiv diagnos, är allmänt 

högljudd och störande eller har andra aspekter som skiljer sig från de andra elevernas 

beteende måste man som lärare kunna anpassa sig med nya metoder till den eleven. 

Detta kan vara mycket krävande om det krävs metoder som man inte har fått lära sig 

på lärarutbildningen. Utifrån detta synsätt kommer åter igen en tydlig problematik 

upp om lärarstudenternas ledarskap och om hur de ska hantera elevernas beteende i 

klassrummet. Lärarstudenternas synsätt om de krävande elevbeteendesituationerna 

går i linje med studier som gjorts om klassrummets komplexitet. Utifrån 

komplexiteten är det inte konstigt att elevdisciplin och elevers beteende är de problem 

som lärare är mest oroade över hur de ska hantera (Cangelosi, 2008). Cangelosi 

(2008) säger att läraren i de situationer där det finns elever som utmärker sig med ett 

icke önskvärt beteende måste läraren leda eleverna på ett sådant sätt att de blir 

motiverade. Steinberg (2005) menar att en demokratisk ledare som är lyhörd, visar 

hänsyn till eleverna, till deras intressen, behov och önskemål och som är flexibel ofta 

får med sig eleverna i klassrummets undervisning. Genom att vara lyhörd och se 
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elevernas behov kommer läraren att kunna hantera den mångfald av elever som kan 

finnas i klassrummet.  

 Vidare framträdde lärarstudenternas synsätt inom kategorin i form av att de 

resonerade kring att lärarens ledarskap handlade om att eleverna skulle vara med och 

bestämma i klassrummet. Detta på grund av att det också är elevernas arbetsplats, och 

att det är något som en lärare måste ta hänsyn till. Flera av lärarstudenterna menade 

att ledarskap handlar om en ömsesidig respekt mellan lärare – elev. Att läraren måste 

lära känna eleverna via ödmjukhet, samt att de har gemensamma mål. Ett utdrag ur en 

lärarstudents synsätt såg ut som följande: ”jag tror att man leder bäst genom att lära 

känna eleverna via ödmjukhet, och att man har gemensamma mål, och att man lär 

känna eleverna helt enkelt” (Utdrag 16, s. 36). En annan lärarstudent säger om 

ledarskap att: ”Det handlar om ödmjukhet och inte så mycket om auktoritet” (Utdrag 

15, s. 36). Detta synsätt framkommer även hos en annan lärarstudent som säger att: 

”Har jag ingen social förmåga så kan jag inte få ömsesidig respekt, får jag inte 

ömsesidig respekt så kan de inte lita på mig och då kan jag inte lära ut till dem” 

(Utdrag 18, s. 37). Lärarstudenternas synsätt kring att ledarskap handlar om den 

viktiga ömsesidiga respekten mellan lärare – elev istället för en auktoritär aspekt, som 

till exempel makt, går i linje med Steinberg (2005) där forskning om maktförhållandet 

mellan lärare – elev presenteras. Steinberg (2005) skriver att för att få ett gott 

ledarskap vill man som lärare komma ifrån makten som grundmedel för att kunna 

hålla ordning och arbetsro i klassrummet. Detta för att istället kunna se att lärarens 

ledarskap handlar om ömsesidig respekt mellan eleven och läraren. Den demokratiska 

ledaren sprider också ut en slags känsla av säkerhet och respekt som gör att gruppen 

får en känsla av frihet och trygghet (Ohlson, 1996).  

Utifrån den tidigare forskningen tillsammans med lärarstudenternas synsätt 

kan man tolka det som att lärarens ledarskap inom denna kategori handlar om ett 

samarbete mellan läraren och eleven. Läraren måste respektera eleven för att kunna få 

sin respekt och på så sätt kunna lära ut. I dessa utdrag som nämnts ovan säger 

lärarstudenterna i stort sätt att det är det gemensamma beslutsfattandet mellan lärare 

och elev som är det viktiga i klassrummet. Samtidigt tror jag att eleven inte alltid, i 

alla situationer kan vara delaktig i vad som borde ske i klassrummet, i form av 

utbildningsplan, bedömningar, konfliktlösningar med mera. Här måste läraren ändå 

lämna elevperspektivet för en stund och fokusera på hur de själva måste anta sin 
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ledarroll för att kunna leda klassen och inte bara ha ett allt för djupt samarbete med 

dem.  

6.2.3 Förhållandet mellan kategorierna 

Utifrån relationen mellan kategorierna i utfallsrummet finns det en tydlig koppling 

mellan lärarstudenternas synsätt på vad lärarens ledarskap innebär. Den koppling som 

gjordes mellan lärarstudenternas synsätt och som kunde knytas ihop i utfallsrummet 

visade att lärarstudenternas synsätt på ledarskap med auktoritära drag kunde ses som 

en grund i lärarens ledarskap. Där sedan synsätten på ledarskap med demokratiska 

drag utvecklades utifrån denna grund. Som man kan se i resultatkapitlet 

Utfallsrummet där lärarstudenterna talar om det regelbaserade sättet att leda eleverna 

med tydliga regler och ramar, kan ofta tolkas som ett smart sätt att ha som grund i sitt 

ledande av eleverna. Detta kan kopplas ihop med synsätten om att läraren ska ha en 

professionalitet i klassrummet. På grund av att läraren har skapat regler för 

klassrummet uppkommer ett professionellt och personligt ledarskap som läraren kan 

anta. Detta synsätt karaktäriseras även av att läraren inte får bli alltför privat med 

eleverna utan får hålla elev – lärarrelationen på en professionell nivå. Dessa synsätt 

formar sedan lärarens ledarskap som en form av ledarskap där läraren tar ett elev-

anpassat perspektiv för att komma närmare inpå elevernas behov och beteende. Detta 

för att lättare kunna styra undervisningen. I och med detta blir det då också viktigt att 

hålla en god elev – lärarrelation med ömsesidig respekt och ödmjukhet från lärarens 

sida. 

Här kopplas den auktoritära ledarstilen ihop med den demokratiska, och på så 

sätt har en logisk relation hittats mellan synsätten. Detta sätt att koppla ihop synsätten 

går i linje med Piwowar, Thiel, Ophardt (2012) teori om lärares ledarskap. De menar 

att de egenskaper som är förknippade med lärares ledarskap inte bara är kopplade till 

användandet av förebyggande strategier. Som att till exempel skapa regler, övervaka 

elevers beteende och på så sätt skapa en funktionell arbetsgrupp. Utan att det även är 

kopplat till reaktiva strategier, som till exempel att läsa av situationer, samt hantera 

konfliktsituationer eller störningsmoment i klassrummet. Från detta drar de slutsatsen 

att lärarens ledarskap sträcker sig längre än bara till beteendehantering och förmågan 

att skapa regler. Till exempel genom en auktoritär ledarstil. Det sträcker sig även till 

relevansen om lärare – elev relationen. Till exempel genom en demokratisk ledarstil. I 

denna slutsats kan vi se att vi inte bara kan anta att lärarens ledarskap handlar om att 
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hantera elevers beteende och att kunna skapa regler som i den auktoritära ledarstilen. 

Utan att vi även kan se relevansen i att ha en god relation mellan läraren och eleven 

som återfinns i den demokratiska ledarstilen. Här ser vi därför också hur de olika 

synsätten kan kopplas ihop inom lärarens ledarskap.  

Inom variationsteorin så menar Wernberg (2005) att det skapas en förståelse 

och mening kring något när en människa erfarit en variation av det. Vi måste uppleva 

variationer av något för att kunna urskilja det. Detta för att kunna se något i sin helhet 

och genom det kunna skala ner innebörden i variationer för att kunna förstå det bättre. 

Denna teori går i linje med studiens syfte i att söka efter förståelse om 

lärarstudenternas synsätt om fenomenet lärares ledarskap. Variationer på synsätt har 

hittats och tillsammans skapat en helhets bild och ett utfallsrum av fenomenet. På så 

sätt har variationsteorins grund i att finna variationer av ting, för att få förståelse och 

skapa mening kring dem uppfyllts. Detta har lett till att det har uppkommit en rikare 

förståelse kring lärarstudenternas synsätt om fenomenet. 

7 Slutsatser 
Syftet med studien var att få större förståelse om lärarstudenters syn på ledarskap 

generellt och på lärarens ledarskap mer specifikt. Genom resultat och 

diskussionskapitlen kan jag säga att den genomgående frågeställningen för studien, 

”Vilka synsätt på ledarskap framträder ur lärarstudenternas resonemang kring sin 

kommande yrkesroll som lärare?”, har besvarats.  

I resultat och analys av undersökningen i studien uppkom två kvalitativt 

skilda, kategoriserade synsätt om lärarens ledarskap. Dessa var: Lärarens ledarskap 

som en ledarstil med auktoritära drag och Lärarens ledarskap som en ledarstil med 

demokratiska drag. Resultatet visade att man som lärare, enligt lärarstudenterna, kan 

anta antingen en auktoritär ledarstil där ledarskapet handlar om att vara professionell 

och inte privat med eleverna. Samt att sätta regler och att själv ta alla beslut utan 

elevens påverkan i det hela. Eller så kan man anta en demokratisk ledarstil där 

ledarskapet handlar om ett samarbete mellan läraren och eleven där de tillsammans 

skapar gemensamma mål. Samt har en ömsesidig respekt mot varandra och där 

läraren anpassar sig efter elevens behov i klassrummet.  

Resultatet visade även på en viss problematik inom lärarutbildningen där 

lärarstudenterna anser att de inte får lära sig tillräckligt mycket praktisk kunskap. Som 
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ledarskap, konflikthantering, hantering av bedömningar av eleverna med mera. Trots 

att lärarstudenterna känner sig väl utrustade med teoretisk kunskap upplever de att de 

inte har tillräcklig praktisk kunskap för att kunna bemästra vad som förväntas av dem 

i sin kommande yrkesroll. Detta är en problematik som måste uppmärksammas och 

vidare undersökas.   

Genom att ha studerat lärarstudenternas utsagor har denna studie på så sätt 

studerat en variation av synsätt kring begreppet lärares ledarskap. Utifrån att 

kategorier och att ett utfallsrum skapades så har mening och förståelse skapats kring 

begreppet lärares ledarskap. Genom att man med hjälp av variationsteori kan finna 

variationer av till exempel synsätt om ett fenomen så visar det att variationsteori kan 

användas för att finna mening och förståelse om något. Jag tror att en förståelse om 

den variation som kan finnas om hur elever beter sig inte bara är en utmaning för 

läraren utan att det även kan vara positivt för lärarens utveckling. Detta för att få en 

bild av hur deras yrkesroll måste vara anpassningsbar och hur de utifrån det kommer 

att kunna utvecklas genom att få en bredare bild om människans olika sociala 

beteende.  

7.1 Framtida forskning 

Under studiens gång har jag stött på en hel del frågor som kan vara grund för framtida 

forskning inom fenomenet lärarens ledarskap.  

Genom lärarstudenternas synsätt på lärarens ledarskap finns en klar röd tråd 

som visar att många av dem känner sig oförberedda för en klassrumsmiljö med 

ledarskap, konflikthantering, föräldramöten och elevbedömningar. Detta är något som 

i mina ögon är allvarligt då kunskap inom detta område skulle kunna hjälpa 

lärarstudenterna att bli mer förberedda för sin framtida yrkesroll. Men även att läraren 

då skulle kunna hantera dessa situationer och därför kunna tillgodose elevernas behov 

bättre. Om lärarutbildningen lade större vikt vid ledarskapets betydelse i klassrummet 

med fokus på konflikt- eller föräldrahantering skulle det kunna främja 

lärarstudenternas fortsatta intresse och motivation till läraryrket. Framtida forskning 

borde därför göras på just ledarskapets betydelse i klassrummet. Men även på 

lärarstudenters synsätt kring vad de skulle vilja utveckla med lärarutbildningen och på 

vad eleverna i klasserna anser om hur en lärare ska kunna hantera olika situationer. 

Detta för att lärarstudenterna och lärarna ska få inblick i elevernas vardag och inte 

bara fokusera på sin roll i klassrummet.  
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En annan intressant forskningsaspekt vore att titta mer på hur lärarens 

kognitiva egenskaper, som beslutsfattande eller var de lägger sin uppmärksamhet i 

klassrummet kan påverka elevernas lärandeutveckling. För att sedan utifrån detta se 

om dessa egenskaper positivt kan påverka lärarens ledarskap i klassrummet. 

 Sedan tror jag även att en lärarstudent inom sin utbildning borde få mer 

kunskap om just vilken mångfald som kan finnas i ett klassrum. Till exempel om 

barnens bakgrunder eller språkliga barriärer som kan finnas. Detta är ett intressant fält 

inom lärarens ledarskap och borde uppmärksammas mer. Skulle det forskas mer kring 

detta skulle lärarutbildningen kunna utvecklas och fokus på eleverna och deras 

välmående i klassrummet skulle därför kunna förbättras.  
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Appendix I 
Intervjuguide SIMPROV för intervjuer på lärarstudenter: 

 

Inledning: Informera om syftet med projektet, hur vi går tillväga. 

Inbjud till frågor. 

 

Uppvärmning: 

 När började du lärarprogrammet? 

 Vilken inriktning läser du? 

 Vilka ämnen intresserar dig? 

Frågor: 

1. Vad tänker du på när du hör begreppet ”lärares ledarskap”? 

Följdfrågor: T.ex. Hur menar du? 

Berätta mera! 

2. Vad tycker du att man ska kunna för att bli en bra lärare/ledare i 

klassrummet? 

Följdfrågor: T.ex. Kan du ge exempel? 

 Hur kan man förbereda sig? 

 Känner du dig förberedd? 

 Eventuell medfödd eller inlärd förmåga? 

3. Vilka problem ser du i lärares ledarskap? Vilka svåra situationer tror du 

kan uppstå?  

Följdfrågor: T.ex. Kan du beskriva närmare? 

 Kan du ge exempel? 

 

Kom ihåg: Syftet är att få del av studenternas tankar och föreställningar om lärares 

ledarskap.  
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Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare- 
från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära 
omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av 
upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All 
annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För 
att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av 
teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som 
upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av 
dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras 
eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande 
för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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anyone to read, to download, or to print out single copies for his/hers own use 
and to use it unchanged for non-commercial research and educational 
purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All 
other uses of the document are conditional upon the consent of the copyright 
owner. The publisher has taken technical and administrative measures to 
assure authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be 
protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic 
Press and its procedures for publication and for assurance of document 
integrity, please refer to its www home page: http://www.ep.liu.se/. 
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